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1. INTRODUÇÃO 
 

A Faculdade AGES de Jacobina, é um estabelecimento de Ensino Superior com limite 

de atuação territorial circunscrito ao Estado da Bahia, com sede na Rodovia BA-220, 

nº 23, Bairro Parque das Palmeiras, CEP 48.430-000, Paripiranga/BA, mantido pela 

Vidam Empreendimentos Educacionais Ltda, sob CNPJ nº 18.867.222/0001-71. Foi 

credenciada e é mantida regularmente pela Portaria nº 133, de 2 de fevereiro de 2017, 

D.O.U. nº 25, de 03/02/2017, seção 1, pág. 14. 

 

A AGES é referência na qualidade de ensino e empregabilidade de seus estudantes 

há 5 anos. O compromisso e a responsabilidade de todos que fazem parte desta 

instituição de ensino superior é buscar permanentemente a excelência nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

A evolução pode ser observada em função da ampliação da oferta de cursos, com um 

portfólio diverso e de acordo com as demandas do mercado. Atualmente composto 

por 24 cursos de graduação. No âmbito da pós-graduação, temos 1 curso lato sensu 

na modalidade à distância. A comunidade acadêmica da AGES é composta por 1.169 

discentes, 132 docentes e 75 Técnicos Administrativos. 

 

A cultura avaliativa é um dos pilares da instituição, que pode ser observada a partir 

dos indicadores dos processos de autoavaliação, permitindo a manutenção cíclica, 

contínua e evolutiva, para proporcionar conhecimento sobre a IES, e identificar as 

causas das suas fragilidades e as potencialidades. 

 

Os critérios de avaliação são divulgados, permitindo aos principais atores, e 

prestadores de serviços estudantis estabelecerem suas diretrizes de atuação, 

capacitação e aperfeiçoamento em função dos resultados que contribuem para 

práticas e caminhos acadêmicos norteadores. Os coordenadores de curso apropriam-

se dos dados como insumos para a construção dos planos de ação como ferramenta 

que dá suporte ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

 



 

A CPA segue exercendo sua autonomia e atua como intermediador entre a 

comunidade acadêmica e a alta gestão institucional, organizando e encaminhando os 

indicadores advindos da pesquisa para disseminação entre os dirigentes da IES e os 

coordenadores de curso, que têm apoiado a comissão, nas estratégias de 

engajamento da comunidade acadêmica e disseminação dos resultados das práticas 

avaliativas. 

 

Este relatório apresenta os resultados obtidos pelo processo de Avaliação Institucional 

do Ano Base 2021, atendendo às orientações da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

nº 065, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído 

pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 

AUTOAVALIAÇÃO 
 

Ao longo dos últimos anos, a CPA da AGES tem se estruturado de acordo com as 

exigências legais vigentes e atuado como suporte ao planejamento da instituição em 

suas diferentes dimensões e níveis da estrutura. Durante esse tempo decorrido, 

desenvolvendo processos de avaliação, a comissão tem obtido apoio de todos os 

níveis da instituição. Dessa forma, a cultura da avaliação vem sendo continuamente 

assimilada e ampliada, permitindo que os processos avaliativos possam fazer parte 

do cotidiano da vida acadêmica, tornando-se dimensão constitutiva da rotina 

acadêmica em qualquer que seja a sua feição.   

  

A CPA realiza reuniões ordinárias semestrais, assim como, quando necessário, reúne-

se com grupos específicos para a discussão de temáticas referentes aos processos 

de avaliação, bem como dos resultados de avaliações internas e externas e 

acompanhamento de ações decorrentes desses processos. A sistematização dos 

resultados dos processos de avaliação é realizada a partir dos diferentes relatórios 

construídos a partir da aplicação de questionários, relatórios desenvolvidos pelos 

diferentes cursos e outros instrumentos disponíveis. 



 

 

A articulação com o planejamento estratégico tem se consolidado na medida em que 

os resultados de avaliação são apresentados às equipes de gestão da AGES que, 

que, de posse dos diagnósticos, podem planejar ações para buscar os indicadores de 

manutenção para suas fortalezas e aproveitarem as oportunidades de melhorias 

identificadas. Os relatórios são divulgados aos participantes dos diferentes segmentos 

e setores para que sirvam de apoio ao planejamento. Além desse esforço, no website 

institucional são publicizados os resultados do processo de autoavaliação. 

 

Por meio da divulgação dos resultados, são elaborados planos de ação, a fim de 

identificar as ações de melhoria nos cursos oferecidos pela instituição, bem como nos 

serviços oferecidos pela instituição. 

 

3. METODOLOGIA 
 

O processo de autoavaliação fundamenta-se em uma concepção formativa de 

avaliação, cujos dados são coletados por meio de questionários com perguntas 

quantitativas e qualitativas. Os resultados são fornecidos pelo setor de Pesquisa e 

Estratégia da Ânima e todo o processo desde a sensibilização à participação até os 

resultados das avaliações são divulgados para a comunidade acadêmica. Outro ponto 

de destaque trata da segurança sobre o sigilo das respostas da pesquisa e da adesão 

voluntária ao processo, assegurada toda a liberdade de crítica aos respondentes para 

garantir a obtenção de resultados fidedignos. 

 

Os discentes e docentes da graduação, e a comunidade acadêmica proveniente dos 

programas de pós-graduação, além do corpo técnico-administrativo participam da 

Autoavaliação Institucional com periodicidades e instrumentos específicos para cada 

público. Há também a pesquisa de satisfação, por meio de instrumento aplicado junto 

aos embaixadores estudantis eleitos nos semestres vigentes, construído a partir dos 

resultados obtidos com as pesquisas aplicadas aos discentes que representam para 



 

que os pontos de atenção sejam aprofundados e tratados, conforme necessidade, 

pelas coordenações de curso. 

 

Todo o processo de avaliação da IES ocorre de acordo com o previsto no calendário 

acadêmico, onde são destacados os períodos em que acontecerá a avaliação. Desta 

forma, alunos, professores e colaboradores têm ciência do período em que ocorrerá 

a avaliação. 

 

A CPA avalia a necessidade de revisão dos instrumentos existentes, com objetivo de 

atualizá-los e assegurar que as questões possam aferir as diferentes percepções da 

comunidade acadêmica e administrativa acerca da instituição. 

 

Cientes da importância de atribuir sentido e significado aos dados coletados, uma 

análise qualitativa é realizada pelas coordenações de curso, gestão institucional e 

líderes administrativos. 

 

A sensibilização dos atores é realizada semestralmente. Ao longo dos anos de os 

processos de sensibilização são realizados contando com a produção de material de 

comunicação (criação de artes, posts nas redes sociais institucionais, elaboração de 

cards, e-mails marketing direcionados, mensagens de texto SMS, articulação com 

diretores, gerentes, coordenadores de curso e professores). Utilizaram-se, 

prioritariamente, recursos eletrônicos em todos os portais de acesso de alunos, 

professores e corpo técnico administrativo. 

 

Como forma de amplificar sua comunicação com a comunidade interna, a IES também 

utiliza, sempre que possível, a comunicação impressa, por meio de cartazes e/ou 

folhetos ou informações estrategicamente posicionadas nos campi em recursos 

eletrônicos disponíveis, quando é o caso. Os cartazes são fixados em murais 

disponíveis em todas as unidades físicas da IES, garantindo fácil acesso à informação 

a todos os seus estudantes, docentes e colaboradores técnico-administrativos. Da 

mesma forma, os folhetos são produzidos e distribuídos nas unidades físicas a toda 

comunidade interna. 

 



 

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

O processo de autoavaliação na AGES é realizado na graduação, extensão e pós-

graduação Lato Sensu, tanto na modalidade presencial quanto a distância e 

oportuniza a participação de alunos ativos, sempre em um processo voluntário que 

garante o anonimato. Todo esse exercício é conduzido objetivando o aprimoramento 

da gestão acadêmica, administrativa e a qualidade do ensino. 

Cientes da relevância que os instrumentos de coleta têm nos processos de 

autoavaliação, no período antecessor à aplicação, todos passam por uma verificação. 

Assim, a construção destes, acontecem de forma reflexiva e participativa, até a 

obtenção de um formato que atende às necessidades institucionais e as 

características do público-alvo do processo avaliativo. Os instrumentos aplicados em 

2021 foram os seguintes: 

  



 

Figura 1 – Questionário aplicado aos alunos dos cursos de graduação 2021-1 

 

  



 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 2 – Questionário aplicado aos alunos dos cursos de pós-graduação 2021-1 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

  



 

Figura 3– Questionário aplicado aos alunos dos cursos de graduação 2021-2 

 

 



 

 

 

 



 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

Figura 4 – Questionário aplicado aos alunos de extensão 2021-2 

 

 



 

 

  



 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

Figura 5 – Questionário aplicado aos alunos dos cursos de pós-graduação 2021-2 

 

 



 

 

 



 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 



 

Destaca-se que estes instrumentos contam com questões quantitativas e qualitativas, 

subsidiando a identificação de fragilidades e potencialidades a serem analisadas para 

um planejamento de melhorias institucionais. 

 

3.2. FORMATO DOS INSTRUMENTOS E PERÍODO DE COLETA DE 

DADOS 

 

A escolha da escala de mensuração pode ser considerada central na proposta dos 

instrumentos. Isso porque a escala é o veículo para a mensuração, em termos 

quantitativos, das características qualitativas das dimensões.  

 

Todas as questões são definidas na tentativa de garantir a compreensão dos 

avaliadores quanto aos enunciados propostos, bem como das alternativas, 

procuramos ter a máxima clareza na elaboração dos questionamentos, buscando 

minimizar a possibilidade de interpretações ambíguas do item avaliado e da intenção 

das perguntas. Essa atenção se faz necessária, pois o ambiente universitário é um 

espaço heterogêneo. 

 

Os questionários são estruturados em perguntas objetivas, para respostas de múltipla 

escolha, em sua maioria de cinco alternativas. A escala utilizada é do tipo Likert como 

formato de apreciação geral, conforme se segue, das quais o respondente deve 

selecionar apenas uma: 

( ) – Muito satisfeito; ( ) – Satisfeito; ( ) – Nem satisfeito, nem insatisfeito; 

( ) – Insatisfeito; ( ) – Muito insatisfeito 

Em 2021-2, foi introduzido o conceito “não se aplica” para os casos onde o 

respondente não tem elementos que lhe permitem fazer um juízo de valor: 

( ) – Não sei avaliar/não se aplica 

 



 

Na AGES a autoavaliação ocorre de acordo com o previsto no calendário acadêmico 

disponibilizado no site da instituição, onde todos os segmentos da comunidade 

acadêmica têm acesso e podem assim, se informar dos períodos em que acontecerá 

a avaliação. 

Tabela 1 – Período de aplicação da autoavaliação em 2021 

Semestre Tipo Período Prorrogação 

2021-1 
Graduação 10 a 28/05 31/05 

Pós-graduação 13 a 31/05 - 

2021-2 

Graduação 

08 a 22/11 07/12 Extensão 

Pós-graduação 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

3.3. SENSBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA E MEIOS DE 

DIVULGAÇÃO 

 

A participação da comunidade acadêmica tem sido garantida não apenas no momento 

da coleta dos dados, mas em um processo mais amplo, constituído pela 

sensibilização, a execução da autoavaliação, a análise dos resultados, a elaboração 

do relatório final e a discussão do relatório com a comunidade acadêmica. A CPA 

considera que os objetivos traçados para a Avaliação Institucional somente são 

atingidos quando há um envolvimento efetivo da comunidade acadêmica, no sentido 

de garantir a participação de toda a comunidade, e, por isso, o momento sensibilização 

é determinante para o desenvolvimento da avaliação. A sensibilização tem início, 

aproximadamente, um mês antes da data definida no calendário escolar e envolve 

primeiramente a divulgação das Melhorias aos discentes. Ações realizadas a partir 

dos resultados da última autoavaliação. Em seguida, inicia-se a divulgação aos 

alunos, docentes e colaboradores por meio das peças como e-mail marketing, 

mensagem de texto (sms), WhatsApp e redes sociais da instituição. 

 

  



 

3.3.1. DIVULGAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO EM 2021-1 

 

Figura 6 – Card Ulife convidando os alunos a participarem da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

  



 

Figura 7 – Card Ulife convidando os alunos a participarem da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

Figura 8 – Card WhatsApp convidando os alunos a participarem da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

Figura 9 – Card WhatsApp informando os alunos sobre a prorrogação da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

 

Figura 10 – E-mail marketing enviado aos alunos convidando para a AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 11 – Card enviado especificamente aos docentes no início da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 12 – E-mail marketing enviado especificamente aos docentes no início da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 13 – E-mail marketing enviado especificamente aos docentes no início da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 14 – Card enviado especificamente aos docentes sobre a AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

  



 

Figura  15 – Card enviado especificamente aos docentes no final da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 16 – E-mail marketing enviado especificamente aos docentes no final da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 17 – E-mail marketing enviado especificamente aos docentes no final da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

3.3.2. DIVULGAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO EM 2021-2 

 

Figura 18 – E-mail marketing enviado aos alunos convidando para a AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 19 – E-mail marketing convidando os alunos para a AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 20 – Banner Ulife convidando os alunos para a AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

Figura 21 – Card Whatsapp convidando os alunos para a AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 22 – E-mail marketing enviado especificamente aos docentes no início da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES.  



 

Figura 23 – Card Whatsapp enviado aos docentes e técnicos no início da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

 

Figura 24 – E-mail marketing enviado aos docentes e técnicos no início da AI 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 



 

 

Figura 25 – Card Whatsapp enviado aos docentes e técnicos reforçando o engajamento 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

Figura 26 – E-mail marketing enviado aos docentes e técnicos reforçando o engajamento 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

3.4. ADESÃO NA AUTOAVALIAÇÃO 

 

Durante a aplicação, é realizado o acompanhamento do processo auto avaliativo e 

disponibilizado através de um dashboard o relatório com os índices de participação. 

Com base neste relatório é possível realizar ações para incentivar os públicos, e assim 

garantir o maior número de respondentes possível. 

 

3.4.1. DASHBOARD DE ACOMPANHAMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

 

Figura 27 – Dashboard de acompanhamento da participação na autoavaliação 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

O dashboard mostra os percentuais por IES, campus, curso, modalidade e diferencia 

os cursos de graduação e pós-graduação. Também pode-se observar a adesão à 

avaliação da Extensão no canto superior direito. Diariamente é rodada a rotina, para 

que os índices sejam atualizados, e a CPA possa estar ciente do andamento do 

processo. Não só a CPA tem acesso a este dashboard, mas toda a gestão da 

instituição, docentes e colaboradores. 



 

3.4.2. PARTICIPAÇÃO NA AUTOAVALIAÇÃO EM 2021-1 

 

Figura 28 – Gráfico de participação discente na AI 2021-1 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

Considerando a não há obrigatoriedade de os alunos responderem a Avaliação 

Institucional, os percentuais de participação foram divididos em “Iniciados” e 

“Finalizados”. O percentual denominado “Iniciados”, representa os alunos que 

responderam parte do questionário da Avaliação Institucional, e o percentual 

“Finalizados” retrata os alunos que responderam todo o questionário da Avaliação 

Institucional. Neste semestre, a CPA trabalhou com a meta de participação mínima de 

30%, somando os dois tipos de participações discentes. Associado a esta baixa, 

temos o cenário de pandemia. Foi possível perceber que o engajamento não 

aconteceu de forma satisfatória, sobretudo devido à interface e usabilidades do 

sistema utilizado, somado à instabilidade constante dos acessos reportados pelos 

discentes, bem como falhas na vinculação e atribuição das informações pelo banco 

de dados. 

  



 

3.4.3. PARTICIPAÇÃO NA AUTOAVALIAÇÃO EM 2021-2 

 

Figura  29 – Gráfico de participação discente na AI 2021-2 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

Diferente do primeiro semestre em que tínhamos percentuais, no segundo semestre, 

temos a quantidade de alunos participando da Avaliação Institucional. Observamos 

que o total de alunos, é identificado como “Universo”, e contém 1.450 discentes a 

responderem. Destes, 8 responderam parte do questionário, e 148 concluíram todas 

as perguntas. O processo de autoavaliação em 2021-2 passou por dificuldades, uma 

vez que a Ânima Educação vivenciava a integração com a Laureate. Todos os setores 

envolvidos na aplicação da Avaliação Institucional, bem como os processos, sistemas 

e até mesmo as pessoas foram impactadas pelas mudanças. Isto afetou os fluxos de 

sensibilização e verificação das bases antes da avaliação iniciar. Houve alteração na 

data prevista no calendário acadêmico, para que fosse possível executar a 

autoavaliação. Após a finalização da AI, a CPA e todos da comunidade acadêmica 

puderam responder um Forms, com o objetivo de identificar as principais falhas no 

processo de 2021-2, e assim tentar melhorar os aspectos na Avaliação Institucional 

de 2022-1. 

 



 

3.5. COLETA, ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS DADOS 

 

Considerando que a AGES integra o grupo educacional Ânima, grande parte da 

execução da Avaliação Institucional é realizada pelos setores da holding. Como por 

exemplo, a geração, limpeza e verificação das bases de informação, que ficam sob a 

responsabilidade do setor Dados & Analytics. Bem como, a inclusão destas bases, o 

gerenciamento do sistema de aplicação da Avaliação Institucional, o tratamento 

estatístico e a geração dos resultados que são responsabilidade do setor de Pesquisa 

e Estratégia da Ânima. A CPA acompanha o trabalho de perto, através de reuniões 

semanais com os líderes destes processos e o setor de Regulação da Ânima. 

 

Após a finalização do período de avaliação, a CPA conta com o apoio do setor de 

Pesquisa e Estratégia que realiza o tratamento dos dados, organizando os resultados 

e disponibilizando-os em dashboards, que permitem visualizações genéricas e 

específicas a partir de filtros de fácil manuseio. O citado dashboard, disponibiliza os 

dados em forma de tabelas e gráficos. Esses resultados, disponibilizados para a CPA, 

permitem a elaboração dos relatórios para os diferentes públicos, desde os setores 

administrativos até os membros da comunidade acadêmica. 

 

Assim como os resultados gerais que são apresentados para os dirigentes da IES, os 

resultados por escola são disponibilizados para os respectivos gerentes em um 

processo que instrumentaliza a IES para que se aperfeiçoe. A CPA, divulga os 

resultados no site institucional, para os coordenadores de curso, para os docentes e 

discentes nas reuniões a eles destinadas. Os resultados de cada curso são analisados 

pelas respectivas coordenações e membros do NDE para atribuição de sentidos e 

elaboração do Plano de Ação Acadêmico. Os resultados dos serviços, atendimento e 

sistemas online são verificados pelos líderes administrativos e assim são produzidos 

os Planos de Ação Administrativos. No que diz respeito a ampla divulgação, os dados 

publicizados são os da instituição como um todo, para que não se comprometa o sigilo 

das informações. 

 

 



 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

Para a construção deste relatório foram analisados o Projeto Pedagógico Institucional 

- PPI, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos - PPCs, o Estatuto e o Regimento da instituição. 

As informações coletadas durante o ano 2021 no processo de Avaliação Institucional, 

consideram as 10 dimensões estabelecidas pela Lei nº 10.681/2004 (SINAES), artigo 

3º, as quais estão demonstradas na figura abaixo.  

Figura 30 - Eixos e dimensões do SINAES 

 

Fonte: SINAES / elaborado pela CPA. 

 

 

Visando o desenvolvimento das avaliações, a CPA considera a complexidade e 

diversidade de públicos na promoção de ações que estimulem a participação e a 

qualidade do trabalho institucional. Desta forma, o planejamento conta com a 

participação das Coordenações dos Cursos, Assessoria Acadêmica, Coordenadores 

Técnicos da Pós-Graduação, Corpo Discente e Corpo Técnico-Administrativo. A partir 

da discussão dos instrumentos realizada em reuniões da comissão, é possível 

identificar se as questões estão condizentes com o que se pretende acompanhar, 
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avaliar e mensurar, de acordo com as proposições de avanço e aprimoramento 

destacadas no PDI, mantendo o compromisso da instituição para com a sociedade. 

 

Desta forma, a CPA realiza análises quantitativas que resultam em gráficos, que 

fazem parte deste relatório, e que apresentam em percentuais os resultados obtidos 

nas avaliações. Contudo, dados qualitativos complementam as pesquisas realizadas 

e servem de direcionadores para complementar as propostas de reflexão. A CPA é a 

principal articuladora da instituição, pois, por meio de sua prática, é possível avaliar 

todo o processo e elencar as oportunidades de melhorias a serem implementadas. 

 

Todo o processo de autoavaliação passa por um trabalho conjunto de criação, até a 

efetivação de melhorias, contando com o suporte dos diversos departamentos da 

instituição, tais como acadêmico, recursos humanos, marketing, tecnologia e 

informação e o engajamento ao estudante. Todos eles alimentam a CPA. 

 

Todo o processo da autoavaliação envolve oito etapas: Reunião Inicial, Preparação, 

Verificação, Avaliação, Acompanhamento, Processamento, Entregas e Fechamento. 

 

A CPA instituiu ao longo de anos de implementação dos processos de autoavaliação 

o entendimento de que essa deve ser uma prática de refletir e repensar, atuando com 

autocrítica e estabelecendo formação da cultura avaliativa. 

 

Na Autoavaliação Institucional o principal foco deve ser ouvir a comunidade 

acadêmica, transformar sua percepção em evidências e devolvê-las de forma que a 

instituição faça ecoar as vozes de seus estudantes, docentes e corpo técnico-

administrativo.  

 

Ademais, deve ouvir a comunidade externa e dessa forma, dialogar e servir à 

sociedade civil. A participação dos membros da sociedade civil na CPA ajuda a 



 

instituição nesta tarefa, pois trazem a percepção desse público em diálogo que, ao ser 

instrumentalizado, propicia ambiente favorável para a coleta de informações, 

situações de trocas e de discussões. 

 

Essas práticas favorecem o retrato da realidade, que vai sendo composto pelo seu 

regimento, pela caracterização de seu corpo docente, de seus administradores e de 

seus estudantes. 

 

Mantendo o compromisso com o cumprimento das metas estabelecidas pelo SINAES 

e em consonância com o PDI e cronograma da IES, a CPA divulga os resultados da 

autoavaliação para a comunidade acadêmica por meio do site institucional. 

 

Após a tabulação das questões fechadas e a consolidação das respostas 

dissertativas, a CPA endereça às áreas competentes os resultados, os gráficos e 

proposta de produção de plano de ação de acordo com os pontos identificados como 

fortaleza para aprimoramento contínuo e as oportunidades de melhorias. Sendo 

assim, espera-se das áreas a proposição de ações e metas específicas conforme 

análise do desempenho das mesmas, tornando-se indicador de performance para o 

corpo diretivo da IES. 

Em termos de avaliação interna, os quesitos avaliados com conceitos não satisfatórios 

ensejam a proposição de Planos de Ação que são solicitados aos respectivos líderes 

e acompanhados durante o período letivo, visando um melhor desempenho na 

próxima avaliação. Estes Planos de Ação auxiliam as lideranças a preservarem e a 

aprimorarem a qualidade de ensino, cujos resultados das avaliações são, para todos, 

importantes instrumentos de gestão. 

 

A partir do levantamento e da correlação dos dados, que permite uma análise 

quantitativa e qualitativa, são elaborados gráficos correspondentes aos resultados 

obtidos, em percentuais e os pontos de direcionamento à obtenção de críticas e 

sugestões, encaminhadas para as providências que se fizerem necessárias 



 

 

Em complementação ao processo avaliativo interno, é atribuída ao INEP a avaliação 

externa, que analisa, no âmbito dos cursos, as dimensões: organização didático-

pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura, produzindo um relatório que 

destaca as potencialidades e as fragilidades dos cursos avaliados, atribuindo Conceito 

de Curso (CC). 

 

Em termos de avaliação externa, a instituição se vale, ainda, dos relatórios das 

comissões de avaliação in loco que atribuem Conceito Institucional (CI), dos 

Indicadores de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), dos 

resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE, dos 

Conceitos Preliminares de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos Avaliados da 

Instituição (IGC) como insumos relevantes para reflexão e avaliação dos cursos e da 

IES, a partir de recursos comparativos nos âmbitos local, regional e nacional. 

 

 

✓ Dimensão 1 (Missão e Plano Institucional) 

 

O objetivo estratégico da Faculdade AGES de Jacobina é manter-se como uma 

instituição de excelência na formação profissional dos estudantes, priorizando uma 

relação de ensino-aprendizagem na qual o respeito à diversidade, à autonomia e à 

alteridade sejam componentes centrais dessa formação.  

São objetivos da Instituição: I. Conscientizar a comunidade interna e externa sobre os 

direitos e deveres da pessoa humana, da família, da sociedade e do Estado; II. 

Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; III. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 



 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; IV. 

Incentivar o trabalho de investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia e à criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; V. Promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da 

humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; VI. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora 

do conhecimento de cada geração; VII. Estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VIII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica gerada na instituição; IX. Promover o espírito de solidariedade entre as 

pessoas, procurando soluções para a melhoria da qualidade de vida do ser humano, 

na busca da integração com o meio ambiente; X. Promover a formação crítica e 

autônoma do cidadão e do futuro profissional, na busca da articulação entre o real e 

o desejável. 

Com o intuito de manter a comunidade acadêmica bem-informada sobre tudo o que 

acontece na instituição, a Faculdade AGES de Jacobina manterá diversos veículos e 

canais de comunicação. A comunicação na instituição tem como objetivo não apenas 

a disseminação de informações, como também o fortalecimento de vínculos para o 

trabalho coletivo entre os mais diversos setores e destes com toda a comunidade 

acadêmica.  

Para tanto, são utilizados diferentes canais de comunicação, como o site oficial da 

instituição, que disponibiliza o PDI e outras informações úteis para o seu dia a dia na 

Faculdade AGES de Jacobina, além de acesso a serviços acadêmicos no espaço Vida 

Acadêmica, aos canais de atendimento no Fale com a Gente e a notícias para manter-

se atualizado sobre o que acontece na instituição. 

O Projeto de Avaliação Institucional da Faculdade AGES de Jacobina deve ser 

entendido como uma iniciativa projetada para abranger a avaliação em todas as 



 

dimensões das atividades da Instituição, que se abre às observações, críticas e 

sugestões da comunidade acadêmica, capazes de levar ao autoconhecimento da IES, 

para que consiga um desenvolvimento cada vez mais qualificado. 

O processo de autoavaliação representa uma importante ramificação do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que determinou que cada IES constituísse 

sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pelo diagnóstico, 

planejamento e implementação de melhorias em todas as dimensões institucionais. 

Na CPA, tem-se a participação ativa de 01 presidente, integrante necessariamente do 

corpo docente da instituição, 01 representante do corpo docente, 01 representante 

discente, 01 representante do corpo técnico-administrativo e 01 representante da 

sociedade civil. Os integrantes da comissão serão escolhidos e nomeados pela 

diretoria, à exceção do representante discente, que será indicado pelo órgão de 

representação estudantil da IES, ou, na sua inexistência, pelos representantes de 

turmas. 

Com a avaliação institucional, a CPA espera ouvir e considerar a opinião da 

comunidade acadêmica, sensibilizando-a e envolvendo-a permanentemente para o 

compromisso pela construção e pelo desenvolvimento do processo. A comissão tem, 

ainda, como desafio, agilizar, diversificar e simplificar as abordagens avaliativas e a 

divulgação dos resultados. 

Para ingressar na Faculdade AGES de Jacobina, o aluno deverá submeter-se ao 

processo seletivo (obedecendo a critérios, prazos e regras descritos no edital), ou 

apresentar diploma de curso superior em outra graduação, ou mesmo por meio de 

transferência proveniente de cursos autorizados ou reconhecidos, mantidos por 

instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, com as necessárias 

adaptações curriculares, em cada caso. 

No conjunto da América Latina, o Brasil apresenta um dos índices mais baixos de 

acesso à educação superior, mesmo quando se leva em consideração o setor privado. 

Incorporando o entendimento de que o acesso ao ensino de qualidade é condição 

essencial para a superação das desigualdades sociais, a Faculdade AGES de 

Jacobina buscará criar políticas que facilitem o acesso à educação superior, criando 

condições institucionais de atendimento ao discente, incentivando e apoiando 



 

iniciativas próprias e da mantenedora, com um extenso e variado programa de bolsas 

(bolsa mérito, bolsa monitoria, bolsa de iniciação científica), além da adesão aos 

programas de financiamento do governo, como o Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e o Financiamento Estudantil (FIES), e, ainda, um programa de financiamento 

próprio, em parceria com bancos privados, o Crédito PRAVALER. 

A relação com os alunos não deve ser interrompida logo após a solenidade de 

formatura. Dessa forma, o egresso passa a ter acesso a um novo rol de práticas 

educacionais pela Faculdade AGES de Jacobina. Essa nova fase do relacionamento 

passa a ser valorizada pelo mercado, pois demonstra que a instituição está 

preocupada não só com a formação técnica do profissional, mas também com sua 

carreira. O Programa de Relacionamento com o Egresso visa, portanto, estabelecer a 

integração entre o ex-aluno e a instituição. 

Assim, a Faculdade AGES de Jacobina promove um relacionamento contínuo com 

seus egressos, visando ao aperfeiçoamento de suas ações, acompanhando e 

discutindo a inserção dos egressos no mercado de trabalho, levantando e propondo 

medidas voltadas ao aperfeiçoamento do curso a partir dos indicadores obtidos. Com 

ações direcionadas ao estabelecimento de uma relação mais estreita com os 

egressos, a IES facilita a formação de uma rede de comunicação entre os egressos, 

possibilitando a troca de informações profissionais e acadêmicas. 

As ações de acompanhamento do egresso são realizadas a partir de dados cadastrais 

dos ex-alunos, referentes à inserção do profissional no mundo do trabalho, suas 

repercussões sociais e o comprometimento com as políticas públicas, por meio de 

pesquisa sistemática, realizando o acompanhamento do egresso, de modo a obter as 

seguintes informações: feedback sobre o curso (pontos negativos e fortes); atuação 

do egresso no mercado de trabalho; dificuldades encontradas no mercado de trabalho; 

identificação do perfil do profissional exigido pelas empresas, interesse em realizar 

cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento e atualização; identificação da percepção 

das empresas com relação à IES. 

Além disso, a área de relacionamento com o egresso prestará serviços aos ex-alunos, 

abrindo possibilidades com relação à inclusão dos seus dados no banco de currículos, 

que será disponibilizado para as empresas; à criação de um ambiente de 



 

relacionamento entre os egressos, a Faculdade AGES de Jacobina e os alunos, 

promovendo encontros de confraternização, palestras e conferências, participação em 

cursos de extensão, membros de bancas examinadoras, etc.; à manutenção do 

vínculo por meio da possibilidade de utilização da biblioteca, infraestrutura, 

laboratórios e serviços mantidos pela Faculdade AGES de Jacobina. 

 

✓ Dimensão 3 (Responsabilidade Social da Instituição) 

 

Na perspectiva de termos a diversidade humana como um valor, é preciso considerar 

e defender o direito das pessoas com deficiência ao acesso à educação, o que 

significa engajar estudantes, professores e funcionários da Faculdade AGES de 

Jacobina no propósito de garantia desse direito. Assim, os participantes do processo 

educativo devem valorizar as diferenças como fator de enriquecimento pessoal, 

acadêmico e profissional, removendo as barreiras para a aprendizagem e 

promovendo a participação de todos e de cada um, com igualdade de oportunidades. 

 

O princípio fundamental da inclusão e do acesso curricular é que os alunos devem 

aprender juntos, apesar das dificuldades ou das diferenças que possam apresentar. 

Partindo desse princípio, procuramos identificar as demandas de inclusão de 

candidatos e alunos com deficiência (surdez, cegueira/baixa visão, deficiência física, 

déficit intelectual, transtornos psicológicos, autistas e transtorno do espectro autista), 

oferecendo as condições necessárias para que realizem a prova de vestibular e que 

estudem na IES com todas suas necessidades atendidas. 

 

A Faculdade AGES de Jacobina, integrante da Ânima Educação, faz parte de um 

amplo ecossistema que deu mais um passo no compromisso com a diversidade e a 

inclusão. Para dar força a essa transformação, foi criado o Ânima Plurais, uma 

iniciativa que dá voz e promove oportunidades de desenvolvimento, mentoria e 

aceleração de carreira de pessoas negras. 

 



 

O que move o projeto é o compromisso de transformar o país pela educação. Assim, 

é preciso buscar coerência entre o que se discute e se aprende em sala de aula e as 

práticas da instituição. Além disso, o movimento deve seguir o caminho do senso de 

responsabilidade, uma vez que há a oportunidade de desenvolver um projeto de 

grande impacto social. O guarda-chuva da diversidade é amplo e abrange diversos 

aspectos, como raça, gênero, idade, religião, PCDs, identidade de gênero e 

orientação afetivo-sexual. 

 

Assim, o projeto objetiva impulsionar ações para promoção das diferentes formas de 

diversidade: gênero, raça, orientação sexual, identidade de gênero, PCDs e idade. Em 

um primeiro momento, são priorizadas as ações voltadas à inclusão e equidade racial, 

uma vez que entendemos estar relativamente atrasados nessa frente. 

 

Uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo Ânima Plurais foi o Programa de 

Desenvolvimento Individual para pensar a carreira dos colaboradores negros. Foram 

abertas inscrições e, dos mais de cem inscritos, os 24 primeiros já estão sendo 

contemplados. Foi realizado um grupo focal e os colaboradores têm mentoria com um 

dos executivos e acompanhamento direto com uma consultora do Gestão de Pessoas. 

 

Além disso, são promovidas formações docentes para mapear talentos negros que 

vão formar um banco para possíveis contratações futuras de professores. Também 

são realizados cursos, como o “Tendências para a Docência no Ensino Superior”, uma 

formação exclusiva para profissionais negros. O curso aborda os temas docência, 

identidade profissional e diversidade na sala de aula; currículo integrado e 

organização pelo Ensino para Compreensão; e planejamento de experiências de 

aprendizagem em dupla de professores, tendo em vista as metodologias ativas de 

aprendizagem, com encontros ao vivo por videoconferência e estudos autônomos no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Além disso, foi lançada uma chamada pública, abrindo as portas para que alunos, 

egressos e colaboradores enviem seus projetos que promovem a diversidade e o 



 

debate racial. O objetivo é dar voz a esses projetos nas redes sociais. Ademais, são 

também promovidas rodas de conversa abertas a toda comunidade do Ecossistema 

sobre as experiências e as existências plurais. 

 

Através da tríade ensino, pesquisa e extensão, destacando que a educação deverá 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Na Faculdade AGES de Jacobina, 

as atividades de pesquisa são desenvolvidas de acordo com a política institucional e 

têm como objetivo contribuir para o processo de aprendizagem do corpo acadêmico, 

em um contexto amplo de conhecimentos aplicáveis à realidade sociocultural. Para 

isso, ela é desenvolvida na instituição por meio dos grupos de pesquisa e em 

constante diálogo e articulação com os projetos pedagógicos dos cursos, buscando 

sempre articular os objetos de pesquisa e de trabalho aos cursos ofertados, bem como 

proporcionar mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade do 

entorno. 

 

As atividades de pesquisa propiciam elementos importantes, tais como: a formação 

de quadros profissionais de nível superior; a institucionalização da produção 

intelectual; o questionamento crítico, contínuo e permanente da realidade; o estudo 

contínuo de novos e diferentes fenômenos, a participação de docentes e de alunos 

pesquisadores em congressos, exposições, reuniões científicas nacionais ou 

internacionais; a publicação dos resultados dos trabalhos de investigação em livros 

ou revistas indexadas; o desenvolvimento de intercâmbio institucional sistemático por 

meio da participação dos docentes em cursos de pós-graduação; a troca de 

professores visitantes ou envolvidos em pesquisas interinstitucionais; o 

desenvolvimento de programa de iniciação científica e a integração da pesquisa com 

o ensino de graduação e de pós-graduação lato e stricto sensu. 

 

Dessa forma, no projeto da Faculdade AGES de Jacobina, a partir da interação 

dialógica, da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade, da indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão, do impacto e da transformação social e do impacto na 



 

formação do estudante, a extensão se configura como mais um ambiente de 

aprendizagem. 

 

A Extensão Universitária na Faculdade Ages de Jacobina pode ser percebida como 

um eixo de atuação que vincula as funções de ensino e pesquisa, de forma 

indissociável, e amplia e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a 

sociedade. Desta forma, contribuindo para com a formação cidadã dos sujeitos nela 

envolvidos, isto é, discentes, docentes e membros dos diversos segmentos sociais 

que interagem com a Extensão. É por meio da extensão que a Faculdade Ages de 

Jacobina tem se revelado uma universidade cidadã, voltada para as questões e 

demandas da sociedade, produzindo conhecimentos por meio do diálogo e troca de 

saberes com os diversos setores sociais. 

 

A fim de possibilitar diversos modos de oferta de extensão, a Faculdade Ages de 

Jacobina oferece projetos e programas, nos formatos de: Projetos via editais, 

Programa institucional de intervenção com o entorno, Atividades de contextualização 

local, Ações de extensão vinculadas às unidades curriculares e Ações de extensão 

diversas. 

 

Os projetos via editais visam estimular a participação de todo o universo acadêmico 

nas ações com a sociedade, dar luz a ideias e projetos inovadores e de grande 

impacto na melhoria de vida da sociedade do entorno, gerar senso de pertencimento 

e de participação com as atividades do campus e identificar temas que possam virar 

programas institucionais. 

 

Já o Programa institucional de intervenção com o entorno visa trabalhar as principais 

necessidades da comunidade local de forma estruturada e contínua, com 

característica de intervenção, e não somente de assistencialismo, melhorando a 

qualidade de vida da população regional. Sobretudo, envolvendo a comunidade 

acadêmica com problemas regionais passíveis de transformação mediante a interação 

com o meio universitário. Enquanto a Atividade de contextualização local permite a 



 

condução de projetos de intervenção variados, pautados na regionalização, baseada 

em problemas significativos e que envolvam diferentes possibilidades de abordagens 

regionais. 

 

Quanto às Ações de extensão vinculadas às unidades curriculares correlacionam as 

atividades acadêmicas de ensino e pesquisa inerentes às unidades curriculares e 

sugerem a interação dialógica com a sociedade, visando ao aprendizado pautado na 

indissociabilidade: ensino, pesquisa e extensão. 

 

Por fim, as Ações de extensão diversas são atividades pontuais, que não aquelas 

definidas em projetos, programas, unidades curriculares ou ACL, podem ser 

consideradas como atividades de extensão a partir da premissa de intervenção com 

a sociedade. 

 

Uma vez que os espaços rurais propriamente ditos são difusos, geograficamente 

espalhados na região de Jacobina, no estado da Bahia, esses projetos poderão ser 

desenvolvidos onde haja concentração dessas trabalhadoras e trabalhadores. Como 

exemplo de territórios a exemplo das Cooperativas, Feiras Livres, Centro de 

Abastecimento, etc. Considerando a interlocução dos espaços rurais com os espaços 

urbanos, evidencia-se a extensão dos territórios citados às instituições de ensino 

público, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jacobina - APAE, 

localizada no bairro Jacobina I, e a Casa de Convivência da Criança Construindo o 

Amanhã, localizada no bairro da caeira, dada a importância da educação formativa e 

cidadã, e das contribuições que essa interlocução pode promover. 

 

A escolha pelo território supracitado se dá para atender e executar ações destinadas 

a um público que, histórica e socialmente, por consequência de projetos econômicos 

e políticos, fica esquecido, mas que demanda cuidados dos mais variados: de saúde, 

relação com o meio ambiente, de planos de negócios e de amparo jurídico.  



 

Desta forma, pretende-se acolher o máximo de pessoas do público prioritário, 

pensando-se que, além de intervenções, ao adotar essa estratégia, haverá valioso 

retorno de aprendizagem, dados e informações do público às salas de aula da 

universidade, o que faz total sentido nos Projetos de Extensão desenvolvidos, 

contribuindo para se criar uma cultura de pensar em todas as pessoas que vivem em 

sociedade - urbana e rural. Ademais, que não se deve esquecer que é o campo que 

alimenta as casas das cidades, merecendo delas, também, a atenção que necessitar. 

 

Visando possibilitar maior acesso dos estudantes com menores condições financeiras 

à educação superior, a Faculdade AGES de Jacobina viabiliza aos alunos o acesso 

ao estudo por meio de: 

– Adesão ao FIES, programa desenvolvido pelo Ministério da Educação com créditos 

governamentais, para possibilitar maior acesso ao ensino superior. Por meio dele, o 

estudante pode financiar até 100% dos custos das mensalidades. 

– Adesão ao Prouni, Programa Universidade para Todos, também do Ministério da 

Educação, que possibilita, com créditos governamentais, o acesso à educação 

superior por meio da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos 

de graduação em instituições privadas de ensino. 

– Outras modalidades de crédito em parceria com instituições financeiras e/ou 

convênios empresariais, de iniciativa da Faculdade AGES de Jacobina, oferecidas aos 

alunos quando têm a oportunidade de abater ou financiar um percentual do valor das 

suas mensalidades em um período de tempo bem maior que o tempo de integralização 

do curso, sem juros ou com juros muito abaixo do valor de mercado. 

 

Além dessas formas de financiamento, nossas instituições oferecem aos seus alunos 

a garantia estudantil com o objetivo de beneficiar o aluno com a quitação integral de 

até cinco mensalidades de seu curso caso o seu responsável financeiro seja desligado 

do emprego. 

 



 

Acolher, acompanhar e estimular vivências e experiências acadêmicas, sociais e 

profissionais bem-sucedidas são algumas das premissas que sustentam as ações 

desenvolvidas pela IES no que se refere ao apoio aos discentes. Essas políticas 

institucionais adotam estratégias educativas que visam reconhecer e atender às 

necessidades dos alunos no decorrer de toda sua trajetória formativa. 

 

Acolhimento, nivelamento, apoio psicopedagógico, monitoria, intercâmbios e 

acessibilidade representam algumas dessas iniciativas. São ações de suma 

relevância, uma vez que contribuem para orientar e apoiar os alunos, minimizando 

possíveis dificuldades de aprendizagem e de adaptação à cultura acadêmica, além de 

fortalecer as relações e a integração dos alunos no contexto do ensino superior. 

 

O Programa Sucesso do Aluno busca promover ações que favoreçam o discente em 

seu processo de aprendizagem, que o acolham e o acompanhem durante toda a sua 

trajetória acadêmica. Dessa forma, busca-se promover o empoderamento do 

estudante a fim de oferecer condições para que ele participe e possa pertencer de 

forma equitativa da comunidade acadêmica. 

 

Com o Projeto Acolher, são desenvolvidos projetos de acolhimento do ingressante, da 

matrícula até a primeira rematrícula, com ações de inclusão e acolhimento para que o 

aluno fique adaptado e se sinta pertencente ao novo universo. Propiciam-se, assim, 

várias ações e vivência de diversas experiências. 

 

O acolhimento aos que acabam de ingressar no ensino superior é feito de maneira 

presencial, nas primeiras semanas que marcam o início do semestre letivo. Enquanto 

os professores participam de atividades de atualização realizadas pelo Programa Sala 

MAIS, a ser mais bem detalhado adiante, os alunos veteranos recebem aqueles que 

acabam de chegar à vida acadêmica. Esses alunos veteranos são denominados 

“anjos” e auxiliam os calouros em sua chegada. A proposta da ação propõe uma série 

de atividades, experiências, relacionamentos e vivências, que acolhem o ingressante 

e o apoiam no estabelecimento de vínculos com a comunidade acadêmica e a 



 

Faculdade AGES de Jacobina. Além de melhorar a vivência no ambiente, o objetivo 

dessa ação é aumentar o próprio entendimento dos alunos sobre os processos 

institucionais. 

 

O Programa Adapti Ingressante representa uma dessas ações de apoio, voltado para 

o desenvolvimento de habilidades básicas em conteúdos considerados essenciais 

para uma trajetória de sucesso do aluno. O programa contempla atividades de caráter 

complementar, destinadas a proporcionar um aumento qualitativo do conhecimento 

do discente, especificamente em relação às noções básicas de Língua Portuguesa e 

Matemática. O foco particular na aquisição ou no aprimoramento desses 

conhecimentos leva em consideração alguns critérios de relevância e necessidades 

identificados. 

 

A Faculdade AGES de Jacobina entende que o aluno deve ser inserido no ambiente 

real de trabalho durante a sua graduação, desde o primeiro momento. Assim, de forma 

pioneira, as instituições de ensino (IES) do Ecossistema Ânima passam a adotar a UC 

Dual, uma parceria entre IES e empresas, que vão participar diretamente da formação 

dos alunos. As empresas contribuirão para o desenvolvimento das habilidades e 

competências a serem desenvolvidas juntamente com os alunos, e será desenvolvido 

um plano de ensino, cuja seleção dos conteúdos é amparada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs). 

 

Os alunos alocados em UCs Duais frequentarão ambientes profissionais ou virtuais 

definidos pela IES em empresas parceiras, além da sala de aula. A avaliação do aluno 

também considera seu desempenho na empresa parceira, devidamente formalizado 

em documento específico. Cabe às IES realizar a captação e o relacionamento com 

empresas parceiras, conforme diretrizes institucionais. As empresas, nesse contexto, 

possuem um papel importante, de garantir a existência, no seu quadro de pessoal, de 

profissionais com formação compatível com as atividades que serão desenvolvidas 

pelos alunos na UC Dual, orientando e acompanhando o discente em sua vivência. 

 



 

➢ Internacionalização 

 

Ciente de que a educação não pode limitar as experiências de aprendizagem dos 

discentes apenas às vivências de seu entorno, a instituição assume como propósito 

educativo a formação de sujeitos com consciência de cidadania planetária. Na 

perspectiva de se construir uma educação global, as IES da holding criam condições 

para que isso aconteça, incluindo o elemento internacionalização no currículo de seus 

cursos e consolidando uma política que contempla a possibilidade de os estudantes 

vivenciarem experiências internacionais de aprendizagem. 

 

A internacionalização aparece a princípio como uma oportunidade para conhecer 

novos modelos de ensino, para visitar instituições-referência, para estabelecer contato 

com profissionais de diferentes áreas do conhecimento e para ampliar oportunidades 

de intercâmbio de alunos e docentes por meio do acesso a cursos e programas de 

língua estrangeira. 

 

Expandindo esse entendimento inicial, a AGES incentiva uma postura mais 

empreendedora e inovadora, buscando a internacionalização dos currículos, 

sobretudo com o fortalecimento da mobilidade docente, a concretização de parcerias 

estratégicas voltadas para a pesquisa e para a inovação e oportunidades de estágio 

em empresas estrangeiras sediadas no país e de ingresso do aluno em módulos 

internacionais em instituições estrangeiras. Na AGES, a internacionalização 

caracteriza-se, assim, pela interação entre as várias culturas por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, havendo, inclusive, práticas de extensão internacional. 

 

 Na prática, para além dos inegáveis valores que agrega ao desenvolvimento 

formativo de discentes e docentes, ela cumpre função primordial de promover a 

cooperação internacional para a melhoria da capacitação profissional, para a 

realização de projetos compartilhados de pesquisa e para a participação no 

desenvolvimento industrial, econômico e social dos países envolvidos, contribuindo 

ainda, de forma indelével, para a consolidação da boa imagem universitária perante a 

comunidade. 

 



 

Alguns caminhos para a consolidação dos propósitos da internacionalização na AGES 

são:   

• entendimento da necessidade de fortalecer as intenções formativas dos 

estudantes como cidadãos locais e globais;   

• implementação dos princípios básicos do letramento transcultural por 

meio da descrição dos saberes a ele relacionados;   

• capacitação dos docentes para que saibam explorar, 

metodologicamente, os princípios da educação globalizada e 

globalizadora;   

• construção das possibilidades de trocas de saberes e de experiências 

por meio de parcerias e de programas internacionais que possibilitem o 

intercâmbio bilateral para discentes e docentes.  

 

Ademais, em seu ecossistema de aprendizagem, a AGES adota o ensino com 

nanodegrees, componente curricular da pós-graduação lato sensu que é, ao mesmo 

tempo, um breve curso com certificação. As disciplinas internacionais passam a ser, 

então, nanodegrees. Dessa forma, com a ajuda de nanodegrees internacionais 

oferecidos pela IES, os alunos têm a oportunidade de aprender sobre temas 

essenciais para o mercado globalizado. A cada semestre, são ofertadas opções de 

nanodegrees. As aulas são ministradas totalmente em inglês ou espanhol, portanto, é 

necessário ter domínio no idioma. Ao concluírem o curso, os alunos podem obter 

certificações. Além disso, podem ser realizados programas de intercâmbio ou módulos 

internacionais focados na área do curso do aluno. É importante ressaltar que, para 

fazer intercâmbio, o discente precisa ter concluído 40% do seu curso de graduação. 

 

As modalidades de intercâmbio são: intercâmbio acadêmico, cujo objetivo é promover 

o intercâmbio com instituições internacionais e proporcionar uma formação acadêmica 

diferenciada aos alunos; estágio internacional, que traz ao aluno a oportunidade de 

adquirir experiência profissional no exterior, durante um período da sua vida 

acadêmica; módulo internacional, que oferece programas de curta duração, em áreas 

específicas do conhecimento, no qual o aluno poderá estudar em uma instituição no 

exterior e obter o certificado internacional do módulo cursado; visita técnica no 

exterior, que proporciona ao aluno a experiência de visitar e vivenciar na prática o 

funcionamento de instituições, e locais específicos, voltados a sua área de interesse; 



 

e curso de idioma no exterior, que visa auxiliar o aluno a obter uma proficiência 

linguística com certificação internacional, além de promover o seu desenvolvimento 

intercultural. 

 

Todos os programas são abertos periodicamente por meio de editais, nos quais são 

publicadas as regras do processo seletivo e a documentação que o aluno deve 

apresentar para sua candidatura. Na página on-line da instituição, é possível 

acompanhar o andamento dos processos. A AGES também pode receber alunos 

estrangeiros para período de intercâmbio e professores estrangeiros para lecionar em 

eventos, atuando como visitantes ou como convidados. 

 

Cabe ressaltar que, a fim de preparar o aluno para atuar em um mundo cada vez mais 

globalizado, é necessário que o conhecimento não se dê apenas do idioma, mas sim 

das culturas. Assim, partindo do ponto de vista da sala de aula ampliada e da oferta 

de novos espaços de aprendizagem, é natural, por pressuposto, pensar na relação 

dos estudantes com o mundo para o desenvolvimento de suas habilidades e 

competências profissionais e pessoais, entendendo que o alcance de sua formação 

deve possibilitar-lhes ultrapassar também os limites de compreensão do contexto local 

no qual estão inseridos. 

 

As soft skills são um conjunto de habilidades e competências relacionadas ao 

comportamento humano, sendo consideradas características imprescindíveis para 

que um profissional alcance seus objetivos profissionais, aquilo que estabelece para 

a sua carreira. Dessa forma, no momento em que as leituras da realidade local fazem 

sentido no contexto das leituras da conjuntura global, é constituído um tipo específico 

de letramento, que tem sido denominado letramento transcultural, no qual entram em 

jogo capacidades específicas de leituras de contexto, que contribuem para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e desenvolvimento de habilidades pessoais e 

profissionais. 

 

Nesse contexto, tornar os alunos conscientes de que são cidadãos do mundo implica 

criar oportunidades para que confrontem desafios sociais, culturais, políticos, 

econômicos e ambientais de seu entorno, estabelecendo conexões significativas com 

a forma como esses mesmos desafios se apresentam globalmente. Assim, a 



 

internacionalização na AGES busca criar oportunidades para a troca de 

conhecimentos internacionais que sejam acessíveis a todos. Não apenas por meio de 

intercâmbios, mas dentro das próprias instituições de ensino (internationalization at 

home). Dessa forma, são desenvolvidas a cultura internacional, na IES, e a mobilidade 

internacional, em que há possibilidade de vivenciar experiências de aprendizagem no 

exterior. 

 

Quando é abordada a cultura internacional, é importante ressaltar que são trabalhados 

temas como conscientização da comunidade acadêmica acerca da importância da 

Internacionalização (mudança de mindset); currículo que proporciona competências 

acadêmicas globais e interculturais (soft skills); capacitação linguística; engajamento 

internacional por meio de palestras, projetos acadêmicos e integração dos alunos 

estrangeiros; intercâmbio entre as IES que integram a Ânima Educação. 

 

 

✓ Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão) 

 

O Repositório Universitário da Ânima (RUNA) visa a gestão da produção intelectual 

das IES da Anima, a sua preservação, bem como maximizar a visibilidade, o uso, e o 

impacto de suas produções intelectuais. Além do RUNA, existem outros canais de 

comunicação: 

Site: os alunos terão à disposição informações úteis para o seu dia a dia na Faculdade 

AGES de Jacobina, além de acesso a serviços acadêmicos no espaço Vida 

Acadêmica, aos canais de atendimento no Fale com a Gente e a notícias para manter-

se atualizado sobre o que acontece na instituição. Ao logar na página de acesso 

restrito, é possível acessar o Ulife. 



 

Ulife serviços on-line: funcionará como um acesso exclusivo ao aluno e ao professor. 

Os alunos poderão consultar notas e frequência, solicitar documentos e declarações, 

obter material didático disponibilizado pelos professores, além de ter acesso às 

informações exclusivas que são disponibilizadas somente nessa área. 

Facebook e Instagram: uma oportunidade para ampliar a rede de amigos na 

Faculdade AGES de Jacobina, participar de promoções exclusivas, obter informação 

sobre cursos, eventos acadêmicos e muito mais. 

 

YouTube: os alunos poderão assistir às aulas dos professores, às lives, às entrevistas 

na imprensa, aos depoimentos dos alunos, às dicas e a muito mais em canal próprio. 

Twitter: os alunos poderão saber em primeira mão as novidades da instituição e da 

sua área. São dicas de carreira, oportunidades de estágios e empregos, além de tirar 

dúvidas e participar de promoções exclusivas. 

 

Murais: para acesso às informações imediatas, teremos quadros de avisos nas salas 

de aula e em locais de maior circulação nas unidades, que serão atualizados de 

acordo com a demanda da Faculdade AGES de Jacobina. 

 

E-mail: ao ingressar na Faculdade AGES de Jacobina, os alunos informarão um 

endereço eletrônico que será usado também para fins acadêmicos. Por meio desse 

contato, serão repassados os principais comunicados da instituição. 

 

SMS: pelo número do seu celular, os alunos receberão mensagens via SMS com os 

lembretes mais relevantes para a sua vida acadêmica. 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem ou Ulife | Sala Virtual é onde estão 

disponibilizadas as disciplinas que o professor ministra, estuda seu conteúdo, faz 

atividades, se comunica com outros professores e alunos de todas as escolas da 

ÂNIMA. É uma ferramenta funcional, que possui diversas bibliotecas, bem como um 



 

feed com avisos e publicações de disciplinas, comentários em páginas de disciplinas 

e outras atualizações relevantes em uma mesma página, sem ter que ficar procurando 

em diversas disciplinas e outras páginas. 

 

A Constituição Brasileira determina a tríade ensino, pesquisa e extensão, destacando 

que a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Na 

Faculdade AGES de Jacobina, as atividades de pesquisa são desenvolvidas de 

acordo com a política institucional e têm como objetivo contribuir para o processo de 

aprendizagem do corpo acadêmico, em um contexto amplo de conhecimentos 

aplicáveis à realidade sociocultural. Para isso, ela é desenvolvida na instituição por 

meio dos grupos de pesquisa e em constante diálogo e articulação com os projetos 

pedagógicos dos cursos, buscando sempre articular os objetos de pesquisa e de 

trabalho aos cursos ofertados, bem como proporcionar mecanismos de transmissão 

dos resultados para a comunidade do entorno. 

 

Além das discussões presenciais, por meio do ensino híbrido, são permitidas diversas 

possibilidades de promoção da pesquisa. Durante a realização de eventos em 

ambientes virtuais, os alunos podem participar de palestras e contar com certificado 

ao fim da atividade. Um exemplo é o Journal Club, um encontro virtual com 

pesquisadores de diversas áreas. Em palestras de 50 minutos, várias áreas trabalham 

em conjunto em um espaço de discussão e excelência, tornando-se, assim, um 

espaço de referência. 

 

Dessa forma, no Ecossistema Ânima, busca-se trabalhar a pesquisa analisando as 

necessidades locais, mas que se ampliam para o âmbito nacional. Por meio do 

trabalho conjunto entre as IES da holding, estudantes de diversas cidades podem 

realizar atividades, possibilitando a diversidade de instituições dentro de um único 

projeto. A IES acredita que a ciência é o motor da educação e que só a educação tem 

o poder de transformar o país. 

 



 

As agências de fomento são órgãos governamentais que financiam as pesquisas de 

diversas formas, por meio de auxílios para compra de equipamentos e material de 

consumo, ou bolsas para alunos em diversos níveis de formação. Os auxílios podem 

ser de fluxo contínuo (podem ser pedidos o ano todo) ou editais especiais (que são 

publicados em algumas épocas). No caso da Faculdade AGES de Jacobina, não há 

apoio de agências de fomento neste momento. 

 

A Faculdade AGES de Jacobina busca fortalecer seus vínculos com a comunidade 

por meio da oferta de um ensino superior de qualidade, tornando-se uma instituição 

inovadora, que propicie conhecimento de ponta em ambientes desafiadores e 

atraentes, além de gerar oportunidades ímpares de vivência e desenvolvimento para 

seus estudantes. Seu objetivo é manter-se como uma instituição de ensino superior 

de excelência na formação profissional dos estudantes, que forme profissionais com 

competências técnicas e sociais, com forte senso humanista, capazes de ocupar 

diferentes espaços nas organizações e no mundo. 

 

Projetos de extensão que estimulam o protagonismo do aluno na transformação da 

realidade do entorno do campus, com ações locais de impacto voltadas para a 

responsabilidade social e a aplicação de conhecimentos desenvolvidos no curso. Os 

professores irão sempre incentivar que esses projetos sejam realizados nas 

comunidades do entorno da IES, o que estimula nos estudantes o estabelecimento do 

status de pertencimento local, ao mesmo tempo em que fortalece uma atuação cidadã, 

em esfera global, com forte impacto das discussões acerca de equidade social e de 

sustentabilidade. 

 

As políticas institucionais da extensão estão diretamente relacionadas com as outras 

políticas e práticas sociais que constituem a IES. Essas diretrizes norteadoras 

requerem estratégias educativas variadas e complementares no pensar e no fazer 

acadêmicos da IES, que busca, gradativamente, o conhecimento da realidade regional 

e dos seus condicionantes históricos, políticos e sociais; a formação de profissionais 

competentes para atuar responsavelmente sobre essa realidade; o compromisso com 



 

as necessidades e os interesses básicos da comunidade; a articulação entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; a revisão periódica e fundamentada dos 

projetos pedagógicos dos cursos que oferece, de modo a contribuir para a realização 

dos projetos educacionais dos estudantes, responder às mudanças ocorridas na 

sociedade e colaborar para o desenvolvimento curricular perante as diretrizes, os 

desafios e os avanços didático-pedagógicos; a responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 

De acordo com nosso projeto pedagógico, o protagonismo do aluno em seu próprio 

aprendizado constitui-se em um pilar fundamental para o êxito do processo de ensino 

e aprendizagem. Esse protagonismo, por sua vez, deve ser estimulado por projetos e 

programas de pesquisa e extensão que apoiem a promoção do desenvolvimento 

regional, estimulando alunos e professores a atividades extramuros, muito além da 

tradicional sala de aula, valendo-se de outros espaços, dentro e fora da instituição, 

que incitem e proporcionem aprendizagem autônoma sempre norteada por orientação 

docente. 

 

Com isso, o Ecossistema Ânima de Aprendizagem não se limita ao desenvolvimento 

de conhecimentos técnicos, mas também incentiva, fomenta e dá luz ao 

desenvolvimento das competências e habilidades do século XXI, que atendam às 

necessidades da sociedade atual, buscando propiciar uma estreita relação entre o 

conhecimento, a ação e a sabedoria de viver. 

 

Como parte do currículo, na Faculdade AGES de Jacobina, os estudantes se 

engajarão em projetos de extensão que impactam na vida das comunidades, ao 

mesmo tempo em que aprenderão com a orientação de professores – em jornada de 

tempo integral ou parcial – que, por sua vez, trabalharão em conjunto com os alunos 

para a prática multidisciplinar e multiprofissional da extensão. 

 



 

O objetivo é promover a integração em vários níveis: entre os alunos, entre alunos e 

professores, entre professores e, sobretudo, entre comunidade acadêmica e 

sociedade do entorno. Tendo em vista o ensino para a compreensão, em que esta é 

tida como a capacidade de um indivíduo utilizar seu conhecimento de maneira 

inovadora, é sabido que a compreensão acontece quando a aprendizagem tem 

significado, quando o aluno pratica o que aprendeu durante as aulas e vê o resultado 

aplicado a situações concretas, inserindo conhecimentos prévios nesse aprendizado. 

Assim, quem compreende pode sentir, pensar e agir tendo em vista o que assimilou. 

 

Para participar, os discentes devem se inscrever no site da IES. Além da carga horária 

em sala de aula, os estudantes deverão cumprir 10% de carga horária dos cursos 

destinados à extensão, conforme Resolução CNE/CES n. 7, de 18 de dezembro de 

2018. Assim como as Unidades Curriculares, a carga horária de extensão cumprida 

constará no histórico do aluno e ele poderá acompanhar o que já realizou e quanto 

ainda falta cumprir. Os alunos se matricularão nos projetos no início de cada semestre 

e a avaliação caberá ao professor, que avaliará o desempenho de competências 

técnicas e socioemocionais. 

 

No Ecossistema Ânima de Aprendizagem, a extensão está integrada à matriz 

curricular e materializa o intercâmbio de conhecimentos entre a universidade e a 

população. Idealizada de maneira a retroalimentar os demais vértices inerentes à 

formação profissional, a extensão está em constante articulação com o ensino e a 

pesquisa. Para isso, mobiliza conhecimentos gerais e específicos, habilidades de 

trabalho em equipe e empatia, o que permite trocas e vivências ricas e significativas. 

 

As possibilidades de atividades de extensão, na Faculdade AGES de Jacobina, 

norteiam-se pelo desenvolvimento de uma proposta educacional inovadora, pela 

formação do comportamento ético e pela democratização da ciência, da cultura e da 

tecnologia, sempre em articulação com políticas públicas, movimentos sociais, setores 

produtivos ou atendendo a demandas da comunidade, por meio de programas, 



 

projetos, prestações de serviço, cursos e oficinas, eventos acadêmicos, esportivos e 

culturais, publicações e outras produções. 

 

✓ Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) 

 

Com a comunidade externa, a Diretoria da Faculdade AGES de Jacobina contará com 

o apoio de uma área chamada Marketing, Comunicação e Relações Corporativas – 

Marcorp, vinculada à mantenedora e que presta serviços aos setores da Faculdade 

AGES de Jacobina. A Marcorp trabalhará buscando sinergia e visando à excelência 

dos serviços de comunicação, fortalecimento, assim, a imagem institucional. Ainda 

contará com parceiros externos, como agência de publicidade e comunicação, 

assessoria de imprensa, empresas de clipping para monitoramento das notícias 

veiculadas sobre a instituição, empresa de monitoramento de mídias sociais, call 

center ativo e parceiro para envio de SMS e e-mail. 

 

Entre as estratégias de comunicação externa, vale descrever que a Faculdade AGES 

de Jacobina trabalhará com: ações e campanhas institucionais que tem como objetivo 

apresentar a instituição para a sociedade; ações educativas com colégios; ações e 

campanhas de relacionamento com as empresas e entidades de classe; ações 

educativas com a comunidade no entorno; ações e campanhas de relacionamento 

com a imprensa para promover as atividades e projetos realizados pelos professores 

e alunos; ações e campanhas para divulgação dos processos seletivos de 

bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica, especialização e também cursos de 

curta duração e palestras diversas. 

 

A diretoria da Faculdade AGES de Jacobina deve estabelecer as estratégias de 

comunicação junto à comunidade externa e garantir a comunicação com a Marcorp. 

 

Com a comunidade acadêmica, são utilizados os seguintes recursos tecnológicos:  



 

Site: os alunos terão à disposição informações úteis para o seu dia a dia na Faculdade 

AGES de Jacobina, além de acesso a serviços acadêmicos no espaço Vida 

Acadêmica, aos canais de atendimento no Fale com a Gente e a notícias para manter-

se atualizado sobre o que acontece na instituição. Ao logar na página de acesso 

restrito, é possível acessar o Ulife. 

 

Ulife serviços on-line: funcionará como um acesso exclusivo ao aluno e ao professor. 

Os alunos poderão consultar notas e frequência, solicitar documentos e declarações, 

obter material didático disponibilizado pelos professores, além de ter acesso às 

informações exclusivas que são disponibilizadas somente nessa área. 

 

Facebook e Instagram: uma oportunidade para ampliar a rede de amigos na 

Faculdade AGES de Jacobina, participar de promoções exclusivas, obter informação 

sobre cursos, eventos acadêmicos e muito mais. 

 

YouTube: os alunos poderão assistir às aulas dos professores, às lives, às entrevistas 

na imprensa, aos depoimentos dos alunos, às dicas e a muito mais em canal próprio. 

Twitter: os alunos poderão saber em primeira mão as novidades da instituição e da 

sua área. São dicas de carreira, oportunidades de estágios e empregos, além de tirar 

dúvidas e participar de promoções exclusivas. 

 

Murais: para acesso às informações imediatas, teremos quadros de avisos nas salas 

de aula e em locais de maior circulação nas unidades, que serão atualizados de 

acordo com a demanda da Faculdade AGES de Jacobina. 

 

E-mail: ao ingressar na Faculdade AGES de Jacobina, os alunos informarão um 

endereço eletrônico que será usado também para fins acadêmicos. Por meio desse 

contato, serão repassados os principais comunicados da instituição. 

 



 

SMS: pelo número do seu celular, os alunos receberão mensagens via SMS com os 

lembretes mais relevantes para a sua vida acadêmica. 

 

Call Center: a Central de Atendimento Telefônico (call center) estará disponível de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para os alunos esclarecerem dúvidas e 

informações relacionadas à instituição. 

 

Fale com a Gente: este espaço no site reúne as opções de atendimento que estarão 

disponíveis aos alunos e demais interessados, além do e-mail de contato com a 

Ouvidoria. 

 

Ouvidoria: caso o aluno não tenha sido atendido de forma satisfatória nos canais de 

atendimento disponíveis, ele poderá acessar a ouvidoria na instituição. 

 

Chat e telefones úteis: por meio deles, os alunos poderão esclarecer dúvidas e solicitar 

informações, de forma ágil, com ajuda da equipe de atendimento. 

Além desses canais, a Faculdade AGES de Jacobina trabalhará com as lideranças de 

turma e os representantes discentes nos órgãos colegiados para que a informação 

circule entre os alunos. 

 

Com os colaboradores, são utilizados os seguintes canais de comunicação: 

E-mail: umas das ferramentas de trabalho e de comunicação mais utilizadas na IES; 

 

Skype: ferramenta de mensagens instantâneas que permite a comunicação rápida 

entre os departamentos; 

 



 

Microsoft Teams: plataforma unificada de comunicação e colaboração que combina 

bate-papo, videoconferências, armazenamento de arquivos e integração de 

aplicativos no local de trabalho; 

 

Workplace: plataforma de conectividade corporativa desenvolvida pelo Facebook, Inc. 

e inclui o uso de grupos, mensagens instantâneas e um feed de notícias. Todos que 

utilizam o Workplace Ânima podem compartilhar ideias, tirar dúvidas, assistir a lives, 

participar de debates e interagir com todos que fazem parte do Ecossistema Ânima; 

 

Murais: distribuídos estrategicamente em alguns locais do campus, serão atualizados 

diariamente com notícias de interesse coletivo, já que é preciso levar a informação até 

uma determinada parte do corpo funcional que não possui acesso à internet, caso do 

Núcleo de Serviços e Manutenção, que contabiliza cerca de 10% dos colaboradores; 

 

Reuniões: servem para apresentar comunicados gerais, orientações sobre novos 

processos, novos cursos e para comemorar conquistas da instituição e dos seus 

colaboradores; 

 

Parada obrigatória: evento anual, no qual são reunidos todos os colaboradores da 

instituição para compartilhar informações, integrar pessoas, agradecer boas práticas 

e atitudes e inspirar a todos no mesmo objetivo. O evento traz ações que motivam os 

colaboradores, promove a integração, a construção coletiva, o compartilhamento de 

ideias e a valorização das pessoas. Já faz parte da agenda e da cultura 

organizacional. Os valores que melhor descrevem a Parada Obrigatória são: diálogo, 

respeito e integridade. Além disso, é neste momento que a Ânima Educação 

reverencia os colaboradores de cada IES pelo tempo de serviços prestados à 

instituição e apresenta seus novos gestores do clima organizacional, escolhidos por 

meio de votação para representarem cada um dos setores. 

 



 

Canal de Conduta: destinado ao público interno e externo à IES, pelo qual as pessoas 

poderão se manifestar, de forma anônima, em relação a situações em que estão em 

desacordo, ou ressaltar os bons exemplos que mereçam ser valorizados. Há um 

Comitê de Ética que apura os protocolos abertos e dá os devidos encaminhamentos, 

e uma equipe de auditoria que apura as denúncias, dando suporte a esse comitê nas 

validações das informações. O comitê, dependendo do caso, repassa para o Gestão 

de Pessoas da Faculdade AGES de Jacobina os encaminhamentos a serem 

cumpridos. O Canal de Conduta surgiu para ajudar os colaboradores a construir um 

ambiente cada vez mais ético. Nele, podem relatar situações que não condizem com 

os valores e com o Código de Conduta e Ética. É possível também destacar e valorizar 

as boas atitudes que presenciaram. O Canal de Conduta é gerido por meio de uma 

empresa independente a fim de garantir a confidencialidade de quem busca fazer a 

comunicação, que pode ser realizada por um canal telefônico 0800 ou por um link no 

site da instituição. 

 

São utilizados inúmeros canais de comunicação. A comunicação na instituição tem 

como objetivo não apenas a disseminação de informações, como também o 

fortalecimento de vínculos para o trabalho coletivo entre os mais diversos setores e 

destes com toda a comunidade acadêmica.  

 

Site: os alunos terão à disposição informações úteis para o seu dia a dia na Faculdade 

AGES de Jacobina, além de acesso a serviços acadêmicos no espaço Vida 

Acadêmica, aos canais de atendimento no Fale com a Gente e a notícias para manter-

se atualizado sobre o que acontece na instituição. Ao logar na página de acesso 

restrito, é possível acessar o Ulife. 

 

Ulife serviços on-line: funcionará como um acesso exclusivo ao aluno e ao professor. 

Os alunos poderão consultar notas e frequência, solicitar documentos e declarações, 

obter material didático disponibilizado pelos professores, além de ter acesso às 

informações exclusivas que são disponibilizadas somente nessa área. 

 



 

Facebook e Instagram: uma oportunidade para ampliar a rede de amigos na 

Faculdade AGES de Jacobina, participar de promoções exclusivas, obter informação 

sobre cursos, eventos acadêmicos e muito mais. 

 

YouTube: os alunos poderão assistir às aulas dos professores, às lives, às entrevistas 

na imprensa, aos depoimentos dos alunos, às dicas e a muito mais em canal próprio. 

Twitter: os alunos poderão saber em primeira mão as novidades da instituição e da 

sua área. São dicas de carreira, oportunidades de estágios e empregos, além de tirar 

dúvidas e participar de promoções exclusivas. 

 

Murais: para acesso às informações imediatas, teremos quadros de avisos nas salas 

de aula e em locais de maior circulação nas unidades, que serão atualizados de 

acordo com a demanda da Faculdade AGES de Jacobina. 

 

E-mail: ao ingressar na Faculdade AGES de Jacobina, os alunos informarão um 

endereço eletrônico que será usado também para fins acadêmicos. Por meio desse 

contato, serão repassados os principais comunicados da instituição. 

 

SMS: pelo número do seu celular, os alunos receberão mensagens via SMS com os 

lembretes mais relevantes para a sua vida acadêmica. 

 

Call Center: a Central de Atendimento Telefônico (call center) estará disponível de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para os alunos esclarecerem dúvidas e 

informações relacionadas à instituição. 

 

Fale com a Gente: este espaço no site reúne as opções de atendimento que estarão 

disponíveis aos alunos e demais interessados, além do e-mail de contato com a 

Ouvidoria. 



 

Ouvidoria: caso o aluno não tenha sido atendido de forma satisfatória nos canais de 

atendimento disponíveis, ele poderá acessar a ouvidoria na instituição. 

 

Chat e telefones úteis: por meio deles, os alunos poderão esclarecer dúvidas e solicitar 

informações, de forma ágil, com ajuda da equipe de atendimento. 

 

Além desses canais, a Faculdade AGES de Jacobina trabalhará com as lideranças de 

turma e os representantes discentes nos órgãos colegiados para que a informação 

circule entre os alunos. 

 

Com o intuito de manter a comunidade acadêmica bem-informada sobre tudo o que 

acontece na instituição, a Faculdade AGES de Jacobina manterá diversos veículos e 

canais de comunicação. A comunicação na instituição tem como objetivo não apenas 

a disseminação de informações, como também o fortalecimento de vínculos para o 

trabalho coletivo entre os mais diversos setores e destes com toda a comunidade 

acadêmica.  

 

No caso da ouvidoria, é um serviço disponível para o caso de o aluno não tenha sido 

atendido de forma satisfatória nos canais de atendimento disponíveis, ele poderá 

acessar a ouvidoria na instituição. 

 

✓ Dimensão 9 (Políticas de Atendimento ao Discente) 

 

A Política de Atendimento ao Discente da IES pretende garantir o apoio necessário à 

plena realização do aluno, nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político. Para tal, 

desenvolve mecanismos que viabilizam a permanência dos alunos na IES. 

 



 

As formas de ingresso são processo seletivo, Enem, transferência externa, ingresso 

de diplomado, reingresso e certidão de estudos. 

 

O ingresso de alunos na instituição é feito via processo seletivo, adequado as normas 

legais vigentes. Esse processo reserva 30% de suas vagas para a seleção de alunos 

via ENEM. O processo seletivo possui validade apenas para o período para o qual ele 

é realizado. 

 

Já os programas de assistência financeira contam com bolsa de incentivo e 

financiamentos em parceria com o poder público. 

 

➢ Programa de Financiamento Estudantil (FIES)  

O FIES é destinado a financiar a graduação na educação superior, de estudantes que 

não têm condições de arcar, integralmente, com os custos de sua formação. Para 

candidatar-se ao Fies, os alunos devem estar regularmente matriculados e atendendo 

todas as exigências da legislação vigente. 

 

Tabela 2 – FIES 2021 

VAGAS AUTORIZADAS PREENCHIMENTO 

2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

450 427 17 32 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

➢ Programa Universidade para Todos (PROUNI)  

O Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais ou parciais, 

a estudantes de cursos de graduação, de acordo com a legislação vigente. 

 

Tabela 3  – PROUNI 2021 

VAGAS AUTORIZADAS PREENCHIMENTO 

2021-1 2021-2 2021-1 2021-2 

25 4 24 4 

Fonte: elaborado pela CPA. 



 

 

➢ Programa Empresarial  

A instituição estabelece convênios com diversas empresas da região, com percentuais 

de descontos variados de acordo com o porte da empresa e a quantidade de 

funcionários que estudam na Instituição. As condições estão descritas em 

regulamento próprio.   

 

➢ Oferta de bolsas e benefícios 

A IES também oferece bolsas e benefícios que possibilitam a inclusão social, 

permitindo que estudantes impossibilitados de pagar uma mensalidade integral 

tenham acesso e permaneçam no ensino superior particular. 

 

A Qualidade Acadêmica em razão de suas responsabilidades e convicções está 

fundamentada nos valores definidos na missão institucional alinhada aos nossos 

alunos que são bem-sucedidos, os países prosperam e a sociedade se beneficia. 

 

A Instituição possui uma área específica responsável por Qualidade Acadêmica com 

o propósito de garantir o desenvolvimento de competências gerais, da escola e do 

curso, nos estudantes em acordo com o perfil profissiográfico dos cursos com vistas 

ao atingimento de resultados de aprendizagem, em diversas frentes de atuação. 

 

Os Cursos Extracurriculares estão alinhados à Política de Cursos Extracurriculares da 

IES que visa oferecer um portfólio de cursos que oferece apoio aos estudantes 

ingressantes e oportunidades de ampliação do repertório de competências e 

desenvolvimento de habilidades tanto de ingressantes quanto de estudantes 

veteranos. 

Os Cursos Extracurriculares são ofertados gratuitamente a todos os estudantes dos 

Cursos Tecnológicos, de Bacharelado e Licenciatura no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (Blackboard) na aba Comunidades. 

 



 

Através do Núcleo de Carreiras e Empreendedorismo a IES visa preparar alunos e 

egressos para o mercado de trabalho global, proporcionando recursos, orientações, 

experiências internacionais e oportunidades para que possam 

gerenciar proativamente sua carreira, aumentando suas chances de obter um estágio, 

emprego ou o desenvolvimento do seu negócio. A ferramenta de Vagas e 

Oportunidades funciona através de algoritmos que combinam o perfil das vagas, 

currículos e perfil dos candidatos aumentando as chances de match com os 

recrutadores. Ao se inscrever, ainda é possível serem encontrados pelos RHs, 

aderindo ao Banco de Talentos. 

 

Estudantes passaram a receber informações atualizadas sobre o mercado de trabalho 

Canal Carreiras, como o Blog de Conteúdos, Trilha de Carreiras e Feed de Notícias, 

e podem usufruir de ferramentas que potencializam suas chances de ingressar em 

uma nova atividade profissional ou empreendedora. Um dos recursos mais utilizados 

até o momento é o Criador de Currículos, ferramenta que auxilia na confecção do 

currículo e carta de apresentação. Após fazer o upload do documento, ganham a 

revisão do currículo por especialistas. 

 

Outro recurso é a Simulação de Entrevista, que desmistifica as temidas entrevistas 

dos processos seletivos para aqueles que buscam se inserir no mercado de trabalho. 

Nesta opção, o aluno simula ser entrevistado por profissionais de RHs de grandes 

empresas, como PepsiCo, Nestlé, Grupo Movile, KPMG, e recebe, no mesmo 

momento, feedbacks indicando o que a empresa procura avaliar em cada pergunta. 

 

Partindo do entendimento de que o mercado de trabalho é global e que a 

internacionalização de carreira é importante para todo profissional atualmente, os 

estudantes e ex-estudantes também contam com programas de intercâmbio para a 

vivência internacional, incentivar a imersão cultural, além de desenvolver no estudante 

competências globais fundamentais para atuação no mundo globalizado. 

 



 

A competência intercultural é desenvolvida, ao longo do curso, por meio de projetos 

com estudantes estrangeiros, acesso ao conteúdo exclusivo do Carreiras e Aulas 

Espelho, com professores do exterior. 

 

 

✓ Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) 

 

A partir das Políticas de Pessoal da AGES, há o levantamento das necessidades de 

capacitação e atualização dos docentes e colaboradores, estabelecendo um plano e 

definindo os recursos necessários para incluir no orçamento de cada ano. 

 

Para que os docentes possam promover o desenvolvimento permanente do projeto 

acadêmico, inovar as práticas pedagógicas e avaliativas, investigar metodologias 

inovadoras de aprendizagem e cumprir sua função de mentores facilitadores da 

aprendizagem dos alunos, eles deverão passar por processos contínuos de 

capacitação. 

 

O Programa de Formação Continuada da AGES, se organiza por meio dos projetos 

descritos a seguir.  

 

- SALA MAIS  

O Sala Mais é uma proposta de formação que ocorre no retorno às atividades 

docentes, após o período de férias ou de recesso, quando os professores se 

apresentam para o planejamento do semestre, e durante o período letivo, com 

atividades de formação sobre temas de interesse dos docentes. As edições do Sala 

Mais, no início dos semestres, terão como objetivo principal fortalecer a identidade 



 

docente, a cooperação profissional e a integração curricular como forma de construir 

aprendizagens significativas e engajamento discente. 

 

Em 2021-2 foram disponibilizadas as seguintes trilhas aos professores: 

▪ Autoconhecimento e Acolhimento 

▪ Avaliação Contínua e Feedback 

▪ Busca Ativa: a pesquisa no ensino 

▪ Currículo Integrado e Ensino para a Compreensão (EpC) 

▪ Diversidade e Inclusão 

▪ Hibridez na Rotação por Estações 

▪ O Ensino para a Compreensão (EpC) na Prática 

▪ Planejamento em Duplas 

 

Figura 31 – Divulgação do Sala Mais 

 

Fonte: Órbita | Ecossistema Ânima. 

 

➢ FORMAÇÃO DE PROFESSORES MULTIPLICADORES 

A equipe do Programa Sucesso do Estudante organiza as atividades de formação de 

multiplicadores, na perspectiva da simetria invertida. Dessa forma, os multiplicadores 

vivenciam as atividades de formação que coordenam com os grupos de docentes. 

Durante a formação dos multiplicadores, houve trocas de experiências e sugestões, 

no sentido de aprimorar as atividades a serem desenvolvidas com os docentes.  



 

 

➢ FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO VIDA & CARREIRA 

A formação para professores do Projeto Vida & Carreira visa ao conhecimento das 

diretrizes e dos princípios do Vida & Carreira enquanto projeto estratégico; da 

plataforma Vida & Carreira, sua proposta, recursos e a construção do currículo do 

futuro; e das responsabilidades e atribuições do professor-tutor. O conhecimento 

sobre o projeto será fundamental para o desenvolvimento de competências 

relacionadas ao emprego de recursos e estratégias metodológicas envolvendo as 

ações tutoriais e docentes no projeto. 

 

➢ HORÁRIO COLETIVO  

O horário coletivo acontece, periodicamente, em dia da semana e horário fixo em 

todas as unidades acadêmicas, envolvendo os professores em tempo integral e em 

tempo parcial. O horário coletivo é considerado um momento de formação continuada 

que visa ampliar o conhecimento dos docentes em jornada sobre temas relevantes 

para a sua atuação no ecossistema, nos cursos e nas atividades do campus, por 

exemplo, a extensão e o acolhimento aos estudantes.  

 

➢ SIMPÓSIO DOCENTE 

O momento do “Simpósio Docente” marca o início do semestre acadêmico. No evento, 

são apresentadas as conquistas do semestre anterior e os desafios por vir. É um 

momento de acolhimento, boas-vindas, confraternização e canalização de energias 

para o trabalho do semestre, além de constituir-se em evento de formação docente. 

Assim, como forma de inspirar os docentes para vencerem juntos os desafios, 

educadores de renome nacional ou internacional serão convidados para dialogar com 

os professores sobre temas relevantes para a consolidação do Ecossistema Ânima e 

para a realização do currículo na IES. 

 

  



 

Figura 32 – Divulgação do Simpósio Docente 

 

Fonte: Órbita | Ecossistema Ânima. 

 



 

A seleção do corpo docente é feita por meio de análise curricular, entrevista e aula 

teste perante uma banca composta por membros da Instituição, um do setor de 

Gestão de Pessoas, o coordenador do curso e um professor da área convidado, 

quando o candidato, demonstra competência didática e conhecimento na área 

específica. 

 

O processo de admissão estabelece distinção quanto às categorias funcionais, no que 

concerne a professores graduados, especialistas, mestres e doutores. Além da 

titulação - ampliando cada vez mais o seu quadro de mestres e doutores - a Instituição 

também valoriza o trabalho do docente que apresenta experiência profissional tanto 

no magistério como fora dele. Na tabela abaixo, são apresentados os números de 

docentes vinculados à instituição em 2021. 

Tabela 4 – Quantidade e titulação dos docentes 

IES Especialistas Mestres Doutores 

Faculdade AGES de Jacobina 35 24 9 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

O corpo técnico-administrativo da AGES é constituído por profissionais qualificados, 

selecionados com base em seus currículos e suas referências profissionais. A política 

da instituição prioriza a formação acadêmica e a experiência profissional comprovada 

em suas contratações. 

 

Tabela 5 – Quantidade de colaboradores 

IES Nº colaboradores 

Faculdade AGES de Jacobina 132 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

O Plano de Cargos e Salários tem como objetivo a determinação das carreiras e da 

remuneração fixa (salário-base) de cada colaborador. Os critérios estabelecidos estão 



 

dentro das premissas específicas da Política de Remuneração, respeitadas as 

particularidades de cada unidade. 

 

Dentro do salário indireto, são oferecidos diversos benefícios, como vale- alimentação 

ou refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, descontos em 

escolas de inglês, programa de qualidade de vida e o principal: a concessão de bolsas 

de estudo para curso superior e pós-graduação (graduação: até 90%; pós-graduação: 

até 50%; cursos de extensão: até 50%), que é maior do que o exigido pela convenção 

sindical e o que é dado pela maioria das instituições de ensino superior, de maneira 

realizar a valorização das pessoas. 

 

O Programa Valor das Pessoas, tem como propósito homenagear os colaboradores 

nos momentos mais importantes de suas vidas, como: 

▪ Casamento 

▪ Nascimento de um(a) filho(a) 

▪ Adoção de um(a) filho(a) 

▪ Nova Titulação 

▪ Falecimento 

▪ Aniversário 

▪ Doação de Sangue 

▪ Recuperação de enfermidades (neste momento, estamos voltando as 

homenagens para os colaboradores que têm se recuperado da Covid-19) 

  



 

Figura 33 – Divulgação do Programa Valor das Pessoas 

 

Fonte: Órbita | Ecossistema Ânima. 

 



 

A AGES promove a capacitação e o desenvolvimento de seus colaboradores, 

alinhando-os aos desafios e às necessidades da instituição, visando à maximização 

do desempenho do seu capital humano e dos resultados empresariais, buscando o 

equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 

 

A instituição atua de forma estratégica desde o treinamento de boas-vindas aos novos 

colaboradores até ações direcionadas à formação de lideranças e equipes, podendo 

planejar e executar as ações em parceria com as pessoas. 

 

Quadro 1 – Treinamentos disponibilizados aos colaboradores 

Treinamento Público-alvo 

Gestão do Tempo e Prioridades Administrativos | Técnicos | Operacionais 

Comunicação Assertiva Administrativos | Técnicos | Operacionais 

A.ni.ma.dos Administrativos | Técnicos | Operacionais 

Liderança Transformadora e Sucessão 

Empresarial 
CEOS | VPS | HEADS | Reitores 

Liderança por Influência a à Distância Diretores de Unidade | Ger. Executivo 

Mindset Ágil Diretores Executivos | Vice-reitores 

Gestão Ágil na Prática 
Ger. de Área | Líderes de Área | 

Coordenadores 

Inteligência Emocional Todos os colaboradores 

Gestão do Tempo Todos os colaboradores 

Feedback Todos os colaboradores 

Atitude para Mudança Todos os colaboradores 

Excel do Básico ao Avançado Todos os colaboradores 

Proteção de Dados - LGPD Todos os colaboradores 

Código de Conduta e Ética Todos os colaboradores 

Analisar Problemas e Tomar Decisões Todos os colaboradores 

Assertividade Todos os colaboradores 

Autocontrole em Momentos Difíceis Todos os colaboradores 

Buseiness Plan Todos os colaboradores 

Competências Emocionais Todos os colaboradores 

Conduzir Reuniões Eficazes Todos os colaboradores 

Construir Confiança Todos os colaboradores 

Construir uma Cultura de Engajamento Todos os colaboradores 

Criar uma Rotina Produtiva Todos os colaboradores 

Desenvolver Disciplinas para Alcançar Metas Todos os colaboradores 



 

Desenvolver Inteligência Emocional Todos os colaboradores 

Design Thinking Negócios Todos os colaboradores 

Despertar Criatividade Todos os colaboradores 

Diversidade Cultural Todos os colaboradores 

Empowerment Todos os colaboradores 

Feedback Assistido Todos os colaboradores 

Feedforward Todos os colaboradores 

Focar em Momento de Pressão Todos os colaboradores 

Força dos Diálogos Todos os colaboradores 

Gerenciar Gerações Todos os colaboradores 

Gerenciar o Estresse Todos os colaboradores 

Gerenciar Projetos Todos os colaboradores 

Gestão da Execução Todos os colaboradores 

Gestão da Mudança Todos os colaboradores 

Gestão de Conflitos Todos os colaboradores 

Habilidade de Escuta Todos os colaboradores 

Lidar com a Ansiedade Todos os colaboradores 

Lidar com Reclamações Todos os colaboradores 

Liderança Baseada da Psicologia Positiva Todos os colaboradores 

Liderança Estratégica Todos os colaboradores 

Liderando Equipes Virtuais Todos os colaboradores 

Organização no Trabalho Todos os colaboradores 

Produtividade em Word Todos os colaboradores 

Talento e Criatividade em Power Point Todos os colaboradores 

Trabalho Remoto Todos os colaboradores 

Usar o Canvas para Planejar Todos os colaboradores 

Vender o medo de falar em público Todos os colaboradores 

Vender objeções Todos os colaboradores 

Visão Sistêmica Todos os colaboradores 

Fonte: Ecoa - Educação Corporativa Ânima. 

 

✓ Dimensão 6 (Organização e Gestão da Instituição) 

 

A avaliação institucional, por sua concepção diagnóstica, é tida como um importante 

instrumento para a tomada de decisões na Faculdade AGES de Jacobina. Para a IES, 

a autoavaliação permite a compreensão dos fatos cotidianos que impactam o 

atingimento de seus objetivos, reforçando a necessidade de que esta escuta seja 



 

realmente ativa, ou seja, que seus resultados gerem ações que possibilitem elevar o 

nível da qualidade da educação que ofertamos, dos serviços de suporte que 

prestamos e dos processos de gestão que utilizamos. 

 

Nesse sentido, a avaliação institucional, por sua amplitude, exige o uso de múltiplas 

observações e instrumentos, que tragam em seu bojo critérios coerentes e relevantes 

sob o ponto de vista do que observam e buscam revelar. Assim, a avaliação 

institucional auxilia no desenvolvimento do projeto da Faculdade AGES de Jacobina, 

colocando uma lente de aumento sobre a necessária reflexão, coletiva, sobre quem 

somos e onde pretendemos chegar. 

 

A gestão está orientada para ambos, entendendo que os processos, quando bem 

gerenciados, podem contribuir para o alcance de resultados que promovam a melhoria 

da qualidade de vida e o desenvolvimento institucional e pessoal. Espera-se que tanto 

os resultados quanto os processos gerem ações que possibilitem elevar o nível da 

qualidade da educação que ofertamos, dos serviços de suporte que prestamos e dos 

processos de gestão que utilizamos. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pelo diagnóstico, planejamento 

e implementação de melhorias em todas as dimensões institucionais, é uma 

importante instância institucional no processo de tomada de decisões.  

 

No regulamento próprio da CPA, constam todas as atribuições e as atividades a serem 

desenvolvidas pela CPA, que goza de autonomia em relação aos órgãos colegiados 

existentes na Faculdade AGES de Jacobina. 

 

De maneira mais detalhada, cabe também à CPA: 

· Avaliar as dinâmicas, os procedimentos e mecanismos de avaliação; 



 

· Analisar relatórios e encaminhar as recomendações às instâncias competentes da 

Instituição; 

· Assegurar a análise global e integrada das dimensões, estruturas, compromisso 

social, atividades, objetivos e finalidades e responsabilidades sociais dos cursos; 

· Assegurar a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo, bem 

como da sociedade civil, por meio de suas representações; 

· Articular-se com o diretor e coordenadores de curso, visando estabelecer ações e 

critérios comuns de avaliação e supervisão dos cursos; 

· Formular propostas para o desenvolvimento acadêmico com base nas análises e 

recomendações produzidas no processo de avaliação; 

· Acompanhar o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

· Acompanhar, quando houver, protocolos de compromisso ou saneamentos firmados 

entre a Instituição e o MEC. 

 

A metodologia proposta para a CPA visa à democratização e à participação de 

diversos segmentos e setores da IES no processo de autoavaliação. Os integrantes 

da comissão serão escolhidos e nomeados pela diretoria, à exceção do representante 

discente, que será indicado pelo órgão de representação estudantil da IES, ou, na sua 

inexistência, pelos representantes de turmas. 

 

Nesse processo de democratização, a gestão é descentralizadora, considerando a 

abertura ao diálogo, a participação ativa da CPA na elaboração e contribuição nos 

planos de melhorias da IES após cada período de avaliação. 

 

✓ Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira) 

 

A AGES objetivando a sustentação estrutural e orçamentária das atividades 

educacionais por ela mantida no longo prazo, estabelece e segue uma política que 

orienta a alocação de seus recursos e investimentos. Procura investir naquilo que é 



 

exigência do projeto e prover de infraestrutura suficiente para o número de alunos 

previstos. A verificação do atendimento ao planejado é realizada mensalmente por 

meio dos relatórios de Demonstrativo de Resultados, de Fluxo de Caixa e de 

Investimentos Realizados pelos gestores. 

 

Confirma-se a coerência da sustentabilidade financeira da IES promovendo 

adequadas condições de funcionamento das atividades da Instituição, priorizando 

aquelas que dizem respeito ao ensino, colocando-lhe à disposição os bens móveis, 

imóveis e equipamentos necessários e assegurando-lhes os suficientes recursos 

financeiros de custeio. 

 

Para financiar os programas de iniciação científica e os projetos de pesquisa são 

reservados recursos anualmente, de acordo com o faturamento da instituição. O 

mesmo ocorre com a extensão. 

 

A comunidade interna é partícipe deste processo, quer seja quando trabalha 

ativamente na captação quando se desdobra em manter e/ou ampliar a qualidade dos 

nossos cursos e serviços (principalmente os de atendimento às demandas do aluno), 

a fim de evitar ou minimizar a evasão. Bons cursos, bons professores, boa reputação 

e o valor de nossa marca são atrativos de mercado que precisam ser mantidos. 

 

Assim, a direção do campus, juntamente com o gerente do campus elaboraram o 

orçamento anual com base em consultas às diversas áreas: coordenadores e 

lideranças dos setores), visando dar-lhes a medida exata de que esse gerenciamento 

é que possibilita o desenvolvimento financeiro-administrativo, a mantença da 

qualidade e a eficiência operacional. E, assim, a expectativa de crescimento, via 

expansão, poderá ser mantida. 

 

Todos se envolvem e buscam trazer elementos de nossas avaliações internas e 

externas em suas considerações e solicitações. O resultado da Avalição Interna, 



 

disponibilizado pela CPA, tem sido de grande importância na tomada de decisão de 

onde investir e o que precisa ser colocado em perspectiva de maior ou menor prazo. 

 

A receita líquida da Faculdade AGES de Jacobina, durante o ano de 2021, foi de 

R$40.409.187,00 e o EBITDA foi R$23.503.080,00. Os principais investimentos foram 

nas áreas de biblioteca, infraestrutura, laboratórios em geral, tecnologia da 

informação. Os recursos foram assim distribuídos: 

• Biblioteca: em 2021, a IES investiu o total de R$19.278,94 nas plataformas 

digitais. 

• Infraestrutura: Para fornecer um ambiente adequado à vida acadêmica de 

nossos alunos, a IES investiu o total de R$164.769,66 na construção de novos 

espaços e revitalização de espaços já existentes. 

• Laboratórios em geral: a instituição gastou o total de R$1.677.475,00 com 

equipamentos e utensílios, de forma a manter os laboratórios adequados para 

um ensino prático de qualidade. 

• Tecnologia da Informação: o valor gasto com tecnologia em 2021, foi o total de 

R$998,00. 

 

Esses investimentos permitiram melhorias nas condições acadêmicas, além da 

melhoria do ambiente da IES, proporcionando, assim, uma maior facilidade para 

atingir os objetivos traçados para cada curso da instituição. 

 

 

A IES conta com laboratórios de ensino compartilhados e também laboratórios 

específicos, devidamente equipados para as atividades práticas que atendem às 

demandas didático-pedagógicas dos cursos ofertados pela Faculdade AGES de 

Jacobina. 



 

Os laboratórios são acessíveis aos alunos com necessidades especiais e permitem a 

realização de atividades pedagógicas práticas que se somarão à parte teórica 

trabalhada em sala de aula. São disponibilizados recursos didáticos, em sintonia com 

o conteúdo programático teórico. A atualização dos equipamentos e a disponibilidade 

de insumos para a realização de atividades práticas e a consolidação do processo de 

aprendizagem estão previstas em orçamento anual, o que garante a possibilidade de 

permanente adequação do laboratório às necessidades do curso. Existem normas de 

funcionamento e acesso aos laboratórios, normas de segurança, roteiros de aulas 

práticas e instruções de trabalho para os equipamentos envolvidos nas atividades 

práticas. 

 

Destaca-se que tanto o planejamento da atividade prática, como a análise sistemática 

dos resultados obtidos são trabalhados com os alunos em concordância com a teoria 

abordada em sala de aula, objetivando a integralização dos conteúdos do curso e a 

consolidação dos conceitos trabalhados em efetivo processo de aprendizagem 

teórico-prático. 

 

O campus possui também laboratórios de informática com capacidade média de 20 

computadores ligados à internet e que ficam diariamente à disposição dos alunos. Os 

laboratórios são utilizados por professores e alunos, para a realização de trabalhos 

acadêmicos; pela administração, para a realização de trabalhos técnicos; para a 

promoção de cursos de informática (treinamentos); para ações de extensão social. 

Além disso, juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros 

ambientes, os laboratórios apoiam o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos 

de tecnologia de informação na rotina de trabalho de professores e alunos. 

 

Existem normas de funcionamento e acesso aos laboratórios, normas de segurança, 

roteiros de aulas práticas e instruções de trabalho para os equipamentos envolvidos 

nas atividades práticas. Na tabela a seguir estão descritas as áreas por m2 de cada 

laboratório. 

  



 

Figura 34 – Laboratórios da IES 

 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

Os espaços físicos da Faculdade AGES de Jacobina possuem infraestrutura 

adequada e atendem às necessidades exigidas pelas normas institucionais, pelas 

diretrizes dos cursos e pelos órgãos oficiais de fiscalização pública. A edificação conta 

com sistema de ventilação natural e artificial (ar-condicionado) em sua totalidade e 

acabamentos civis com o objetivo de facilitar a manutenção e a higienização. 

 

As instalações são totalmente acessíveis e atenderm à legislação vigente: NBR 

9.050/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas; Constituição Federal de 

1988, em seus artigos 205, 206 e 208; decretos 5.296/2004, 6.949/2009 e 7.611/2011; 

Portaria n. 3.284/2003. A instituição inseriu no sistema e-MEC o plano de garantia de 

acessibilidade e o plano de rota de fuga, conforme prevê o Decreto n. 9.235/2017. 

 

A unidade tem em todos os seus ambientes de aprendizagem um adequado sistema 

acústico, eliminando qualquer possibilidade de prejuízo ao ensino, bem como sistema 

de iluminação, respeitando as normas vigentes e com limite mínimo de 10w de 



 

iluminação fluorescente/m² nos ambientes de educação – biblioteca, salas de aula, 

ambientes administrativos e laboratórios. 

 

O espaço físico projetado está preparado para atender às necessidades dos usuários 

como permanência para estudo, reflexão, pesquisa, estudos em grupo, entre outras 

atividades de leitura e atualização. O ambiente é desenvolvido com materiais e 

acabamentos dentro dos padrões utilizados para grande fluxo de pessoas, 

apresentando uma arquitetura moderna. 

 

São disponibilizados recursos didáticos, em sintonia com o conteúdo programático 

teórico. A atualização dos equipamentos e a disponibilidade de insumos para a 

realização de atividades práticas e a consolidação do processo de aprendizagem 

estão previstas em orçamento anual, o que garante a possibilidade de permanente 

adequação do laboratório às necessidades do curso. Existem normas de 

funcionamento e acesso aos laboratórios, normas de segurança, roteiros de aulas 

práticas e instruções de trabalho para os equipamentos envolvidos nas atividades 

práticas. 

 

Quanto ao laboratório de informática, tem capacidade média de 20 computadores 

ligados à internet e que ficam diariamente à disposição dos alunos. Os laboratórios 

são utilizados por professores e alunos, para a realização de trabalhos acadêmicos; 

pela administração, para a realização de trabalhos técnicos; para a promoção de 

cursos de informática (treinamentos); para ações de extensão social. Além disso, 

juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros ambientes, os 

laboratórios apoiam o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de tecnologia 

de informação na rotina de trabalho de professores e alunos. 

 

Todos os equipamentos passam por processo de upgrade em determinados períodos, 

atualizando softwares e hardwares. Para a manutenção dos equipamentos dos 

laboratórios, são utilizados os termos de garantia, no período em que estiver em vigor, 

sendo feito, em seguida, contrato de manutenção com empresa especializada. É 



 

mantido, na unidade, responsável técnico de suporte para solucionar problemas do 

dia a dia. 

 

Os espaços físicos dos laboratórios e da biblioteca são ambientes adequados às 

atividades propostas, com dimensão, iluminação, ventilação, acústica, tonalidade, 

comunicação visual, disposição do mobiliário, equipamentos e acessibilidade 

atendendo aos padrões exigidos, proporcionando aos alunos e aos demais 

interessados comodidade para seus estudos. Para segurança e escoamento dos 

usuários, o local possui saída de emergência e extintores de incêndio, de tal modo 

que haja completa proteção no ambiente. Existe adequado acesso aos portadores de 

necessidades especiais. Conta com uma equipe exclusiva de limpeza, e os ambientes 

são limpos duas vezes ou mais por dia, dependendo da necessidade. 

 

A biblioteca possui salão reservado para acervo, onde está situado o balcão de 

atendimento, terminais de consultas à base de dados de periódicos científicos 

internacionais, terminais de empréstimo, computadores para acesso à internet, salas 

de estudo em grupo e espaços individuais.  

 

Para atender às diferentes demandas da comunidade acadêmica, a biblioteca 

oferecer livre acesso às estantes e empréstimo domiciliar de materiais impressos, 

audiovisuais e eletrônicos. Oferece também amplo salão de estudos com mesas para 

trabalho, separado do espaço destinado para o acervo. Há baias individuais 

destinadas ao estudo e à consulta, além de acesso à internet e ao acervo. 

 

Para atender às diferentes demandas da comunidade acadêmica, a biblioteca 

oferecer livre acesso às estantes e empréstimo domiciliar de materiais impressos, 

audiovisuais e eletrônicos. Oferece também amplo salão de estudos com mesas para 

trabalho, separado do espaço destinado para o acervo. Há baias individuais 

destinadas ao estudo e à consulta, além de acesso à internet e ao acervo. 

 



 

A mantenedora definiu uma política para a aplicação de investimentos que estabelece 

que, ao se aproximar o fim do ano letivo, é iniciado o processo da construção do 

orçamento para o próximo ano, estabelecendo as metas de desempenho e de geração 

de caixa para investimento baseado no número de alunos previstos. Define-se, assim, 

a necessidade de adequação de salas e laboratórios e/ou a construção de novos. 

 

O diretor e os gestores da instituição trazem essas metas para dentro de suas 

unidades e desdobram-nas até o nível de centros de custo. Nesse desdobramento de 

receitas e despesas, as necessidades específicas de cada atividade são levantadas. 

Por intermédio dos coordenadores de curso, verificam-se também as necessidades 

de investimentos baseados nos projetos pedagógicos (livros, laboratórios, 

equipamentos etc.) ou específicos da extensão e pesquisa. O conjunto de informações 

é então agrupado, condensado e reapresentado à mantenedora. 

 

Feito isso, tendo como base a geração de caixa prevista para o ano, descontados os 

compromissos já assumidos em anos anteriores, a diretoria define a seguinte 

sequência de priorização: investimento no que é exigência do projeto e provisão de 

infraestrutura suficiente para o número de alunos previstos; definição dos melhores 

projetos de ensino, pesquisa e extensão que deverão receber investimentos durante 

o ano, atrelados às metas que garantam sua sustentação. 

 

Caso os objetivos iniciais não estejam contemplados, o trabalho é refeito e/ou as 

metas iniciais são revistas, sendo solicitados novos planos de investimentos. Ao se 

encerrar o ano, é feita uma avaliação pela mantenedora do atendimento do orçamento 

do ano findo, verificando a capacidade efetiva de geração de caixa, o volume de 

recursos financeiros aportados e o volume de investimentos realizados, comparando 

com a previsão realizada. 

 

Caso se perceba necessário um novo ajuste do orçamento do ano entrante, é feita a 

solicitação aos gestores. Após a auditoria externa do balanço e dos resultados, a 

proposta de orçamento é apresentada ao Conselho de Administração da mantenedora 



 

para aprovação. Uma vez aprovado o plano geral de investimentos e o orçamento, 

cabe à instituição ensejar todos os esforços para cumpri-lo. A verificação do 

atendimento ao planejado é realizada mensalmente por meio dos relatórios de 

demonstrativo de resultados, de fluxo de caixa e de investimentos realizados pelos 

gestores. 

 

A infraestrutura, as instalações e os recursos educativos são adequados às atividades 

propostas, com dimensão, iluminação, ventilação, acústica, tonalidade, comunicação 

visual, disposição do mobiliário, equipamentos e acessibilidade atendendo aos 

padrões exigidos, proporcionando aos alunos e aos demais interessados comodidade 

para seus estudos. Para segurança e escoamento dos usuários, o local possui saída 

de emergência e extintores de incêndio, de tal modo que haja completa proteção no 

ambiente. Existe adequado acesso aos portadores de necessidades especiais.  

 

O corpo técnico-administrativo da Faculdade AGES de Jacobina é constituído por 

profissionais qualificados, selecionados com base em seus currículos e suas 

referências profissionais. É política da instituição priorizar a formação acadêmica e a 

experiência profissional comprovada em suas contratações. A IES conta, atualmente, 

com o seguinte corpo técnico-administrativo: 

 

 

  



 

Figura 35 – Corpo técnico-administrativo 

 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

Tanto na legislação nacional (Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/14), quanto 

na legislação municipal, existem metas explícitas para a melhoria das condições de 

acessibilidade aos deficientes físicos nas instituições de ensino. Para além do que 

propõe a legislação, por ter a diversidade humana como um valor, as IES que integram 

a Ânima Educação assumem o compromisso com a inclusão social dos estudantes, 

efetuando mudanças fundamentais não apenas na adequação de seus espaços 

físicos, mas, sobretudo, no desenvolvimento de atitudes da comunidade, por entender 

que são as ações concretas e formativas que efetivamente contribuem para a 

construção de um novo tipo de sociedade. Nesse sentido, medidas substanciais de 

alteração na infraestrutura da IES foram realizadas, com a implantação de 

equipamentos para melhor atender às pessoas com necessidades educacionais 

especiais. 

 

Diversas obras e adaptações foram realizadas nas instalações, com vistas a permitir 

a locomoção e proporcionar conforto às pessoas deficientes, como a construção de 



 

rampas de acesso, banheiros com instalação de barras de apoio, pias e espelhos 

adequadamente posicionados, elevadores com cabines amplas, botões de 

acionamento em altura acessível e escritas em braile. 

 

A Faculdade AGES de Jacobina disponibiliza espaços para convivência e 

infraestrutura para o desenvolvimento de atividades culturais e de recreação para 

alunos, professores e funcionários técnico-administrativos. São estabelecidas 

parcerias com fornecedores locais que possam ofertar serviço de alimentação, 

garantindo o atendimento apropriado dessa demanda. 

 

A unidade tem em todos os seus ambientes de aprendizagem um adequado sistema 

acústico, eliminando qualquer possibilidade de prejuízo ao ensino, bem como sistema 

de iluminação, respeitando as normas vigentes e com limite mínimo de 10w de 

iluminação fluorescente/m² nos ambientes de educação – biblioteca, salas de aula, 

ambientes administrativos e laboratórios. 

 

Quanto aos recursos tecnológicos, o setor coloca à disposição dos corpos docente e 

discente equipamentos diversos, tais como: televisores, projetores multimídia, 

notebooks e aparelhagem de som em sala de aula e auditório. 

 

As salas de aula possuem estrutura física adequada para os usuários e para as 

atividades exercidas. Todas têm boa acústica e possuem iluminação e ventilação. Os 

mobiliários são adequados às atividades. A definição das salas para os cursos se dará 

em função do número de matriculados, estabelecendo uma relação entre a adequação 

do espaço à prática pedagógica, bem como os recursos tecnológicos que serão 

utilizados. Elas poderão ser, ainda, reavaliadas sempre que for preciso atender à 

questão da acessibilidade, preservando-se sempre o que for melhor para o corpo 

discente. As salas serão limpas a cada término de período e terão lixeiras em seu 

interior e nos corredores. 

 



 

5. ANÁLISE DOS DADOS E DAS 

INFORMAÇÕES 
 

Entendendo a importância da apropriação pelos atores da instituição dos dados e 

informações apresentadas no desenvolvimento das análises, culminando no 

planejamento e na execução de ações, a CPA apresenta os indicadores disponíveis 

e suas análises, após tratamento dos aspectos quantitativos e qualitativos pela 

comissão, para que as áreas responsáveis possam planejar e executar as ações 

pertinentes. Essas são acompanhadas pela CPA que traduz por meio de materiais e 

canais apropriados as melhorias oriundas desse processo identificando a consonância 

entre previsto e implantado, conforme alcance em relação as metas estabelecidas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 

5.1. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

5.1.1. RESULTADOS DAS VISITAS IN LOCO 

 

No último ano, a AGES Jacobina recebeu 17 Comissões de Avaliação do INEP/MEC 

para os processos de autorização de cursos e obteve um desempenho muito bom 

com média dos cursos avaliados obtendo o conceito 4, os resultados são 

apresentados no quadro a seguir: 

Quadro 2 - Comissões de Avaliação do INEP/MEC no ano 2021 

Data Curso Campus Ato Conceito 

21/06/2021 Engenharia Elétrica Jacobina Autorização 4 

12/08/2021 Gestão Comercial Jacobina Autorização 4 

12/08/2021 Gestão da Qualidade Jacobina Autorização 3 

12/08/2021 Gestão de Recursos Humanos Jacobina Autorização 4 

12/08/2021 Gestão Financeira Jacobina Autorização 4 



 

12/08/2021 Processos Gerenciais Jacobina Autorização 4 

12/08/2021 Sistemas de Informação Jacobina Autorização 4 

16/08/2021 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Jacobina Autorização 4 

16/08/2021 Engenharia de Minas Jacobina Autorização 3 

16/08/2021 Engenharia Mecânica Jacobina Autorização 4 

16/08/2021 
Gestão da Tecnologia da 
Informação 

Jacobina Autorização 3 

16/08/2021 Medicina Veterinária Jacobina Autorização 4 

30/08/2021 Ciências Contábeis Jacobina Autorização 3 

13/09/2021 Agronomia Jacobina Autorização 4 

20/09/2021 Logística Jacobina Autorização 4 

07/10/2021 Estética e Cosmética Jacobina Autorização 4 

18/10/2021 Gestão do Agronegócio Jacobina Autorização 4 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

5.1.2. RESULTADOS DO ENADE 

 

A CPA também acompanhou os resultados das avaliações oriundas do ENADE 

(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que tem por objetivo aferir o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação, às suas habilidades para 

ajustamento, às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às suas 

competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 

profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento. 

 

O edital nº 36, de 12 de julho de 2021 informa que os resultados do ENADE de 2021, 

só serão divulgados no dia 31/03/22. Sendo assim, apresentamos abaixo, somente o 

número de participantes dos cursos da Faculdade AGES de Jacobina: 



 

 

Tabela 6 – Nº de alunos Enade 2021 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

O CPC (Conceito Preliminar de Curso) é um indicador de qualidade que avalia os 

cursos superiores. Ele é calculado no ano seguinte ao da realização do ENADE de 

cada área, com base no ENADE, corpo docente, infraestrutura, recursos didáticos 

pedagógicos e demais insumos. 

 

Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores de CI (Conceito Institucional) e 

IGC (Índice Geral de Cursos) da IES.  

 

Tabela 7 - Indicadores de CI e IGC 

Índice Valor 

CI - Conceito Institucional: 4 

CI-EaD - Conceito Institucional EaD: - 

IGC - Índice Geral de Cursos: - 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

5.2. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

5.2.1. RESULTADO DO NPS 

 

Curso Número Alunos 

Faculdade AGES de Jacobina 10 

Educação Física 5 

Pedagogia 5 



 

O NPS – Net Promoter Score é a métrica de lealdade do aluno para com a instituição. 

Para avaliar, o aluno responde em uma escala de 0 a 10 o quanto indicaria a instituição 

para um amigo. 

 

Figura 36 – Escala de avaliação do NPS 

 
Fonte: elaborado pela CPA. 

 
 

✓ Promotores (pontuação 9-10) são entusiastas leais que continuarão 

recomendando a IES à outras pessoas, alimentando o crescimento da 

instituição. 

✓ Neutros (pontuação 7-8) são alunos relativamente satisfeitos que estão 

vulneráveis a ofertas competitivas. 

✓ Detratores (pontuação 0-6) são alunos insatisfeitos que podem impedir o 

crescimento através do boca-a-boca negativo. 

Para calcular o NPS da instituição, precisamos subtrair a porcentagem de detratores, 

da porcentagem de promotores, obtendo uma pontuação entre -100 a 100. 

 

Figura 37 – Fórmula de Cálculo do NPS 

 
Fonte: elaborado pela CPA. 

 
 

Após análise dos resultados, o trabalho real é agir sobre os feedbacks coletados nos 

comentários, para desenvolver as ações necessárias e consequentemente as 

melhorias. 

  



 

Tabela 8 - Resultado da Pesquisa NPS – AGES Jacobina 2021-1 e 2021-2 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

Podemos observar que os indicadores neutro e promotor diminuíram de um semestre 

para o outro, enquanto o indicador detrator aumentou, demonstrando a baixa na 

satisfação discente em relação aos serviços prestados pela instituição. Pode-se 

justificar este índice ao momento delicado de ambientação às aulas remotas e 

integração dos sistemas online. 

 

5.2.2. RESULTADO DIVULGADO NO SITE INSTITUCIONAL 

 

Além da divulgação interna, os resultados também ficam disponíveis no site 

institucional, para todos da comunidade acadêmica.  

 

  

IES 
DETR NEU PROM 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-1 4% 1% 5% 5% 4% 6% 10% 17% 22% 10% 16% 

2021-2 3% 4% 4% 9% 3% 16% 7% 17% 16% 5% 16% 



 

Figura  38 – Resultado da AI 2021-1 divulgado no site institucional da AGES 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

Os resultados da avaliação institucional também são divulgados via site institucional, 

para que todos da comunidade acadêmica tenham acesso e conheçam a evolução a 

cada semestre. Através dos índices acima, é possível analisar que os docentes foram 

muito bem avaliados. As dimensões coordenação, curso, interdisciplinaridade, 

atendimento e internacionalização ficaram entre 20% e 30% de satisfação, enquanto 

a dimensão vida e carreira teve 35% de aprovação discente. Todos os resultados 

foram analisados pela gestão, coordenação de curso e líderes administrativos para 

planejassem as ações de curto, médio e longo prazo a fim de identificar as falhas e 

corrigi-las. 

 

 

  



 

Figura 39 – Resultado da AI 2021-2 divulgado no site institucional da AGES 

 



 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

 

Diferente do primeiro semestre que tivemos os percentuais entre 0 e 100, o ISD em 

2021-2 foi demonstrado através da escala de 1 a 5, onde 1 demostra a alternativa 

discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Através dos índices acima é possível 

analisar que a dimensão docente demonstrou mais uma vez, a satisfação dos 

discentes em relação aos professores. As demais dimensões melhoraram os índices, 

indicando que as ações de melhoria trouxeram resultados. 

 

5.2.3. RESULTADO DOCENTE 

 

Cada docente vinculado à uma disciplina, é avaliado pelos discentes. Os resultados 

destas questões são divulgados de duas formas. A primeira se dá por meio de um 

dashboard, o qual é enviado a coordenação do curso, onde é possível identificar o 

nome do professor e o ISD – Índice de Satisfação Discente atribuído a ele. A segunda 

forma é chamada de Devolutiva Docente, que nada mais é que um arquivo em pdf, 

onde constam os percentuais de satisfação discente por questão e disciplina 

lecionada. Estes são disponibilizados as coordenações dos cursos e a partir disto, aos 

professores. 

 

Figura 40 – ISD Docente AGES Jacobina 2021-1 

 

Fonte: elaborado pela CPA. 



 

Os resultados acima estão discriminados por questão, da dimensão docente, as quais 

foram aplicadas aos alunos que cursam disciplinas presenciais. É possível verificar 

que em todas elas o ISD superou os 60% de satisfação, indicando a aprovação dos 

professores nesta categoria. 

 

Figura 41 – Modelo de Devolutiva Docente 2021-1 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 



 

Após a finalização e análise estatística dos resultados da AI, os coordenadores dos 

cursos recebem e divulgam as Devolutivas Docentes para a cada professor. A partir 

do ISD docente, a coordenação propõe planos de ação acadêmico e daí então 

realizam as melhorias. 

 

Tabela 9 – ISD Docente 2021-2 

IES Presencial 

AGES Jacobina 4.4411 

* Mínimo 1 (discordo totalmente / muito insatisfeito) 

*Máximo 5 (concordo totalmente / muito satisfeito) 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

É possível observar que os docentes que lecionam disciplinas presenciais foram bem 

avaliados, visto que o índice chega à quase 4,5, demonstrando a satisfação geral 

discente. 

 

  



 

Figura 42 – Modelo de Devolutiva Docente 2021-2 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

 

No segundo semestre de 2021, foi disponibilizado um dashboard aos coordenadores 

dos cursos para que pudessem gerar as devolutivas docentes individuais e assim 

distribuir os resultados aos seus professores. 

 

5.2.4. COMENTÁRIOS 

 

Os comentários são divulgados aos responsáveis por cada área, para que produzam 

os Planos de Ação baseados não só na análise quantitativa, mas também na 

qualitativa, onde os alunos expressam com detalhes a satisfação ou sugestão de 



 

melhoria do item avaliado. Na tabela a seguir, detalhamos a quantidade de 

comentários obtidos nos dois processos de autoavaliação em 2021. 

 

Tabela 10 - Comentários 

Dimensão 2021/1 2021/2 

Atendimento - 27 

Coordenação de curso 19 28 

Curso - 38 

Docente 1.099 273 

Serviços 507 - 

Sistemas Online - 25 

Vida e Carreira - 32 

Fonte: elaborado pela CPA. 

 

A análise qualitativa é de suma importância para identificar com mais detalhes os 

pontos a melhorar e elogios indicados pelos discentes. Podemos observar que em 

2021-1 a dimensão que obteve maior número de comentários foi a docente. Em 2021-

2 as dimensões acadêmicas foram as mais comentadas. Cada coordenação de curso 

faz a leitura e prepara o Plano de Ação Acadêmico e os líderes administrativos 

produzem o Plano de Ação Administrativo considerando as análises quantitativa e 

qualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES 
 

A AGES se baseia nos resultados da autoavaliação, para construir a estratégia de 

seus processos de gestão, que incluem ações corretivas e preventivas, bem como a 

reestruturação de seu planejamento. Assim, todos os documentos gerados pela CPA 

são utilizados de maneira estratégica, com o intuito de fortalecer o alinhamento das 

potencialidades e oportunidades vivenciadas pela IES. 

 

Tendo como base todas as informações obtidas nos processos avaliativos, são 

produzidos os Planos de Ação Acadêmicos e Administrativos, que consideram as 

diversas esferas dos cursos e da instituição. Estes documentos também são 

apresentados em visitas in loco, com o objetivo de identificar a evolução das ações e 

histórico do curso ao longo dos anos. 

 

Visando o fortalecimento da cultura da autoavaliação, a AGES conta com sua CPA, 

instituída e atuante, sendo composta por membros representantes de diferentes 

segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil, que além de instruir e 

acompanhar os processos avaliativos da IES, também é responsável por construir 

importantes instrumentos de avaliação e ferramentas para o planejamento 

educacional, em busca da melhoria da qualidade da formação, da produção do 

conhecimento e da extensão. Essas ferramentas permitem, ainda, que sejam 

identificadas áreas problemáticas ou que requerem melhorias. 

 

No primeiro semestre de 2021 a AGES ainda sofria com as adaptações causadas pelo 

cenário pandêmico, com parte dos alunos retornando as aulas presenciais, e outros 

ainda com as aulas remotas, além dos serviços administrativos sendo migrados para 

o meio digital. Toda essa adaptação tanto dos alunos, quanto da instituição, foi 

percebida nos resultados da autoavaliação. Com isto, a gestão e lideranças 

estratégicas propuseram planos de ação a fim de melhorar os pontos negativos: 

 

• Aumentar os canais de acesso/comunicação dos alunos com a instituição, com 

o objetivo de reduzir o tempo de espera e agilizar a resolução das demandas; 



 

• Treinamento dos colaboradores para ajudar na resolução dos problemas 

acadêmicos e administrativos; 

• Verificar a vacinação dos colaboradores e docentes, a fim de viabilizar o retorno 

dos atendimentos presenciais, pelo menos 1 x na semana; 

• Adaptar as salas de aula para acolher os alunos que voltarão ao presencial; 

• Implantar o tour virtual através do sistema acadêmico, para que os calouros 

tenham acesso à todas as funcionalidade e ferramentas disponíveis para o 

autoatendimento durante o semestre letivo. 

 

Em 2021-2 a Laureate Brasil foi integrada ao Ecossistema Ânima, e com isso diversas 

esferas administrativas foram impactadas, incluindo os prestadores de serviços da 

autoavaliação. Mesmo com todos os desafios a avaliação aconteceu. Após as 

análises dos resultados e o processo sistêmico da AI, foram propostos os seguintes 

planos de ação: 

 

• Identificar e propor reuniões semanais com os responsáveis pelos serviços de 

comunicação, extração das bases de corte, plataforma avaliativa, análise 

estatística e geração dos resultados para a AI 2022-1; 

• Rever os processos após avaliação, que sistematicamente não atingem a meta 

estabelecida, por mais ações corretivas que sejam planejadas e 

implementadas; 

• Melhorar a divulgação das informações das avaliações internas e externas a 

comunidade acadêmica; 

• Implantar os follows semanais com os presidentes das CPA’s do Ecossistema 

Ânima, a fim de trocar conhecimento e estratégias de trabalho, além de informar 

com mais proximidade os temas importantes ao longo do ano. 

 

A instituição trabalha continuamente para melhorar e evoluir nos pontos deficientes, e 

conta com toda a comunidade acadêmica para fazer acontecer. 

 

  



 

6.1. MELHORIAS REALIZADAS NA INSTITUIÇÃO 

 

Figura 43– Melhorias realizadas em 2021-1 

 

Fonte: elaborado pela CPA/IES. 

  



 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Própria de Avaliação da AGES vem trabalhando para se tornar cada vez 

mais ativa na instituição, priorizando a cada nova avaliação, ações voltadas para uma 

comunidade acadêmica interativa, no qual todos os segmentos possam contribuir para 

a melhoria dos processos, e consequente crescimento da IES. 

 

A autoavaliação encontra-se em permanente transformação e aperfeiçoamento e a 

CPA trabalha de maneira efetiva para que todos os processos se aprimorarem, 

adotando clareza e transparência na divulgação das informações, junto à comunidade 

acadêmica e aos órgãos reguladores. 

 

Com relação aos dados e informações que aparecem neste Relatório de 

Autoavaliação Institucional, é possível constatar a coerência existente entre o Plano 

de Desenvolvimento Institucional - PDI e as ações institucionais nas diferentes 

vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

 

A escrita e elaboração deste documento, permitiu o diagnóstico da realidade da 

AGES, e também norteamento das ações estratégicas para os próximos anos do 

triênio (2021-2022-2023), tendo em vista o cumprimento das metas do PDI e a 

consolidação dos tópicos apresentados no núcleo básico e comum do documento 

“Orientações Gerais para o Roteiro de Autoavaliação das Instituições, INEP, 2004”, a 

Portaria nº 92 de 31/01/2014 e a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65 de 09 de 

outubro de 2014, além da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 


