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FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS DO ESPÍRITO SANTO - FAESES 
Rua Bolívar de Abreu, 48 Campo Grande. Cariacica • ES, CEP:29.146•330 

 
 

A Associação de Ensino Integrado e Organizado Universitário, pessoa jurídica 

de direito privado, sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede e foro no 

município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo, com seus atos constitutivos 

registrados perante o Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES, averbado no livro 

A•10 número 00001634, situada na Rua Bolívar de Abreu, 48. CEP: 29.146•330. 

Cariacica/ES, mantém a Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo – Pio 

XII, no endereço Rua Bolívar de Abreu, 48. CEP: 29.146•330. Cariacica/ES. A 

IES foi credenciada pela Portaria SESU/MEC n. 749 de 24/03/2004, publicada 

no DOU em 26/03/2004, a renovação de seu recredenciamento está protocolada 

sob processo nº 20077666. A Faculdade de Estudos Sociais do Espírito Santo, 

conhecida como Faculdade Pio XII, vem se consolidando como importante 

instituição de ensino superior da Grande Vitória, sendo de grande importância 

como agregadora de valor ao município de Cariacica. Tem participado 

ativamente de um novo ciclo virtuoso de crescimento do município, constituindo- 

se como um polo de difusão de conhecimentos e de formação de profissionais 

nas áreas de ciências da saúde, trazendo benefícios no âmbito político, 

econômico, social e cultural. Tem como missão “gerar saber que atenda às 

demandas culturais, científicas e tecnológicas do indivíduo e da sociedade, por 

meio de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo dessa forma para o 

crescimento e desenvolvimento da comunidade da qual participa e, ainda, 

propiciar aos discentes a oportunidade de vivenciar a realidade do campo 

profissional e integrar a teoria à prática”. A cidade de Cariacica fica a 15,8 

quilômetros da capital. Tem uma população de 348.738 habitantes (IBGE 2010), 

sendo que 95% estão na área urbana. Ela se situa na Região Metropolitana da 

Grande Vitória. Cariacica é considerada a "porta de entrada" de Vitória. O 

município é cortado pelas Rodovias BR 101 e BR 262, as duas principais 

rodovias federais que atravessam o Estado do Espírito Santo. A economia local 

do município é integrada pelos setores moveleiro, confecção e metal-mecânico. 

Com destaque o setor de comércio e serviços. Embora a cidade de Cariacica, 

detenha os maiores indicadores sociais, com a maior expectativa de vida em 69 

anos, somente 5,74% de analfabetos, taxa de mortalidade infantil reduzida e 
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95,9% de água tratada, 83,8% de esgotamento sanitário adequado, apresenta 

um elevado nível de desemprego e de violência. Quanto ao ensino de 3º grau, o 

município conta atualmente com três faculdades particulares que oferecem 

principalmente os cursos de administração e ciências contábeis, dentre alguns 

outros. A Faculdade Pio XII, pioneira no município de Cariacica, foi criada pela 

Associação de Ensino Integrado e Organizado Universitário (AEIOU), esta 

fundada em 1993, e faz parte de outras 3 IES mantidas pela AEIOU. A Pio XII 

oferece vários cursos de Pós-graduação Stricto Sensu autorizado pela CAPES, 

como MBA em gestão comercial, MAD em gestão de clínicas e hospitais, MAB 

em gestão empresarial e inteligência executiva, entre outros. 

Em atendimento ao plano de ação, abaixo descrito, desenvolvido pela CPA, em 

2020, além dos feedbacks relativos à avaliação pretérita, foi aplicada pesquisa 

institucional a fim de avaliar as dimensões propostas pelo SINAES (Docentes, 

Atendimento Técnico-Administrativo, Coordenação, Infraestrutura, 

Comunicação, Atendimento aos Estudantes e Produção acadêmico-científica). 

Cabe ressaltar que o isolamento social requerido frente à pandemia de Covid-19 

limitou a comunicação tanto entre membros da CPA Local quanto desta com a 

comunidade acadêmica às formas virtuais. 

 
 
 

 
Cronograma de ações CPA FAESES 2021: 

 

 
FASES/AÇÕES DATA/PERÍODO STATUS 

 Maio/2021 OK 
1. Reunião da CPA.   

 Maio/2021 OK 
2. Reunião com docentes.   

3. Reunião com líderes das turmas. 
Maio/2021 OK 

4. Reunião com corpo técnico-administrativo. 
(Virtual) 

Junho/2021 OK 

5. Revisão dos instrumentos de avaliação. 
Junho/2021 OK 

6. Divulgação aos atores institucionais 
(docentes, corpo técnico-administrativo e 
egressos) da referida pesquisa 
(sensibilização). 

Junho/2021 OK 

7. Aplicação das pesquisas 
Junho/2021 OK 

8. Tabulação dos dados 
Junho/julho/2021 OK 
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9. Análise dos resultados e elaboração de 
propostas de melhorias. 

Agosto/2021 OK 

10. Reunião com direção e apresentação de 
propostas de melhorias. 

Agosto/2021 OK 

11. Divulgação dos Resultados (Docentes, 
corpo técnico-administrativo e discentes). 

Setembro/2021 OK 

12. Acompanhamento da implementação das 
ações de melhorias propostas. 

Setembro a 

novembro/2021 

OK 

13. Reunião da CPA. 
Outubro/2021 OK 

14. Elaboração do Relatório Anual. 
Dezembro 2021 OK 

15. Entrega do Relatório Anual. Março 2022 OK 

 
 

 

Os resultados obtidos nas avaliações foram amplamente divulgados na 

comunidade acadêmica e as ações foram paulatinamente divulgadas pela 

instituição utilizando de reuniões em plataformas online, e-mails e rede social. 

 
A CPA mantém a sistemática divulgação dos dados dos resultados obtidos, 

disponibilizados com vistas ao alcance integral dos discentes, sendo o retorno 

entregue à toda comunidade acadêmica por e-mail. 

 
Na oportunidade foi aberto amplo diálogo com os discentes que puderam, além 

de conhecer os resultados, avalia-los e proporem medidas para os pontos mais 

frágeis verificados. Além disso, neste momento foi aberto um espaço de análise 

conjunta das potencialidades da instituição e registrado a importância do 

processo constante de avaliação e da responsabilidade do discente neste 

processo de integração institucional. 

 
Essa metodologia de apresentação dos resultados aos discentes tem-se 

mostrado positiva já que estes podem vivenciar de forma contínua o processo 

de reconhecimento das potencialidades e melhoramento das fragilidades da IES. 

Vale ressaltar que houveram limitações nesta comunicação devido ao 

isolamento social decorrente da pandemia. 

 
Após a apresentação inicial, à medida que cada atividade do plano de ação, 

criado pela CPA, foi contemplada ou que adequações foram realizadas, os 

discentes eram noticiados por meio de seu representante. 

 
A CPA desenvolveu a sistemática contínua de trabalho com a integração, no que 

cabe, das demais CPA’s da Instituição e deste resultou atas que relatam com 

efetividade todas ações adotadas pela comissão. 

Neste sentido, passa-se a descrever os pontos de destaque aferidos pela CPA. 

 
• Plano de Carreira 

O plano de carreira, atendendo às demandas institucionais e 
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principalmente de valorização do corpo docente, já foi elaborado e 

submetido à apreciação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Neste momento aguarda-se posicionamento do MTE. 

 
• Melhorias estruturais na instituição: 

A estrutura física da Instituição, apresentou alguns pontos de fragilidade 

na avaliação, e com a apresentação destes e proposição de melhorias à 

Direção resultou nas seguintes mudanças ocorridas: 

o Ampliação de novas salas de aula; 

o Adequações estruturais nas salas de aula para melhorar o layout; 

o Aquisição de materiais de mídia; 

o Adoção de medidas para resolução de problemas relativos ao 

acesso à internet nos horários de maior concentração discente e 

docente; 

 
• Melhorias Acadêmicas: 

Das análises dos resultados obtidos na avaliação ainda foram apontadas 

algumas medidas acadêmicas, que após encaminhamento à 

Coordenação do Curso, resultou nas mudanças a seguir: 

o Aquisição de mais exemplares para o acervo da Biblioteca; 

o Ampliação dos Projetos de Extensão e de Pesquisa do Curso e 

maior divulgação dos já em curso, com maior oferta de vagas e 

áreas do conhecimento; 

 
• Políticas de Atenção aos Egressos: 

Considerando as disposições do PDI e PPC, a Instituição mantém política 

de atendimento aos egressos. A Instituição ofereceu curso de Pós- 

Graduação Lato Sensu em Imagenologia visando atender seus egressos, 

possibilitando que estes aperfeiçoem sua formação sem a necessidade 

de deslocamento do Munícipio de Cariacica. Entretanto não alcançou 

número mínimo para o início do curso. 

 
• Das ações de Responsabilidade Social: 

A CPA acompanha as ações que visam o atendimento da 

Responsabilidade Social que são oferecidas pela IES 

 

 
• Gerais: 

o A comissão verificou que alguns pontos reincidiram com avaliação 

pouco satisfatória para abordagem de pontos emergenciais, sendo 

estes valores dos produtos comercializados na cantina; horário de 

funcionamento da copiadora e internet. 

o Em reunião realizada reunião o Dr. Luciano Villaschi Chibib, Diretor 

Geral da Faculdade Pio XII foram apresentas as demandas 
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relativas à Cantina (valores praticados); Internet (sinal wi-fi); 

Biblioteca (aquisição de novos livros) e Estacionamento (alunos e 

docentes). Após receber as demandas o Dr. Luciano acenou 

positivamente para suas resoluções informando, inclusive, que 

algumas já estavam concluídas (estacionamento para os docentes; 

aquisição de livros) e outras em curso. 

 

 
• Das ações relativas aos Docentes, Atendimento Técnico- 

Administrativo, Coordenação, Comunicação, Atendimento aos 

Estudantes. 

 
Consonante com o ano anterior, as dimensões acima, previstas pelo SINAES, 

foram amplamente observadas e alcançadas pela CPA, sendo que cada um 

destes foi “avaliador e avaliado” no processo de autoavaliação institucional. 

 
No que toca a avalição do Corpo Docente realizada pelos discentes, de posse 

dos resultados, a CPA encaminhou à Coordenação do Curso os dados obtidos 

que descreve alto índice de satisfação do discente. A pesquisa revelou que os 

discentes reconhecem a qualidade do corpo Docente e se espelham nesses 

profissionais. Entretanto, foi observada a fragilidade no que tange às atividades 

de orientação de TCC e estágios. 

 
O Corpo docente, por sua vez, apontou alinhamento com o Projeto Pedagógico 

do Curso e o Plano de Desenvolvimento Institucional e satisfação com a 

Coordenação do Curso e com Instituição. No entanto, restou verificada 

fragilidades quanto às políticas salariais que envolvem gratificações, aumentos 

e benefícios bem como a necessidade de maior divulgação do plano de carreira. 

 
Quanto ao atendimento Técnico-administrativo e a Coordenação a pesquisa 

também se mostra positiva, com satisfação do corpo técnico-administrativo, 

sendo apurada, entretanto, a necessidade de intensificação de medidas que 

envolvem as relações interpessoais destes atores e divulgação do Plano de 

Carreira. A Coordenação do Curso também se mostrou resolutiva devendo estar 

ainda mais próxima dos discentes. 

 
Considerando as demandas acima, a CPA intensificou a comunicação interna, 

que ocorre de forma sistemática com os representantes de cada ator acadêmico 

e pelos meios de comunicação institucional. 

 
Insta corroborar que o atendimento ao discente ocorre diariamente pela 

secretaria acadêmica, secretaria das coordenações e pelas coordenações que 

recebem sua demanda e a direcionam, quando for o caso, ao setor competente. 
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Com relação à análise contínua do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e do Plano Pedagógico do Curso (PPC) a CPA tem analisado sistematicamente 

esta documentação. Os diagnósticos realizados constam em ata e, conforme 

pertinência dentro da estrutura organizacional, todos os atores acadêmicos são 

informados das ações inclusive o Coordenador do Curso. Somos conscientes de 

que todos os documentos supracitados devem ser analisados, criticados e que 

ações devam ser sempre implantadas para a melhoria dos processos. 

 
 

Atualmente a IES conta com os seguintes programas de bolsas e financiamento 

estudantil: 

1. PRAVALER: Financiamento de até 50% da mensalidade, com juros que 

variam de 0% a 2,19% ao mês. Pode ser utilizado por quem quer começar 

os estudos ou por quem já está na faculdade. Mais informações no site: 

http://www.creditouniversitario.com.br/ 

2. NOSSABOLSA: Bolsa de 50% a 100% da mensalidade, de acordo com 

a renda familiar. Atualmente, a oferta da PIO XII é para os cursos de 

Biomedicina, Direito, Administração e Ciências Contábeis. A bolsa é 

cedida pelo Governo do Estado, que escolhe os cursos de acordo com a 

demanda do mercado. 

3. FIES: O FIES é um financiamento estudantil do Ministério da Educação 

do Governo Federal, no qual o aluno pode financiar de 50% a 100% da 

mensalidade. Para participar é preciso estar regularmente matriculado. A 

inscrição é feita por meio do site http://sisfiesportal.mec.gov.br. 

 

4. Políticas de descontos*: 

a. Desconto Pontualidade: Para alunos calouros e veteranos que não 

possuem NENHUM tipo de desconto, pagando até o vencimento 

será concedido desconto de 18%. 

b. Desconto Calouro por nota no ENEM: Para calouros (alunos de 1º 

período) que participaram do ENEM nos últimos 2 anos e 

alcançaram 550 pontos a Faculdade concederá o seguinte 

desconto: 

i. Alunos dos cursos de Administração/Comércio 

Exterior/Contábeis/Logística terão R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) de desconto válido somente para o primeiro semestre. 

http://www.creditouniversitario.com.br/
http://sisfiesportal.mec.gov.br/
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ii. Alunos dos cursos de Direito e Biomedicina terão R$ 160,00 

(cento e sessenta reais) de desconto válido somente para o 

primeiro semestre. 

*Os descontos acima NÃO são cumulativos com nenhum outro tipo de desconto. 

(Desconto a partir da 2ª mensalidade) 

 

c. Por coeficiente: 

i. Os alunos que apresentarem média total (coeficiente) igual 

a ou maior que 8,5 terão 15% de desconto no semestre 

seguinte, a partir da segunda parcela. O desconto só vale, 

no entanto, para as parcelas pagas em dia, até a data do 

vencimento. Para o cálculo do coeficiente não será utilizada 

a nota do simulado, somente a média semestral. 

d. Desconto para aluno de transferência: Para alunos que vierem de 

outras faculdades, que não possuírem nenhum tipo de desconto, 

será concedido 20% de desconto no 1º semestre estudado na PIO 

XII. (Desconto a partir da 2ª mensalidade) 

e. Convênios: Desconto de 10% a 20% para funcionários das 

empresas conveniadas, nos boletos pagos até a data do 

vencimento: 

 
 

EMPRESAS CONVENIADAS DOCUMENTO NECESSÁRIO 

AGEM-PMBM DECLARAÇÃO 
ARACRUZ CELULOSE DECLARAÇÃO 

ARGALIT (produtos de assentamento e 
acabamento) 

DECLARAÇÃO 

ASSINPOL – Associação dos Investigadores da 
Polícia Civil do ES 

DECLARAÇÃO 

CAIXA DE ASSIST. DOS ADVOGADOS ES CARTEIRA OAB 
CDL CARIACICA DECLARAÇÃO 

CRC-ES Certificado de Regularidade 
Profissional 

COIMEX LOGÍSTICA DECLARAÇÃO 

COOPJUD – Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Servidores Públicos no Estado do 

Espírito Santo 

DECLARAÇÃO 

COTIA ARMAZENS GERAIS – TERCA DECLARAÇÃO 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
TURISMO E HOSPITALIDADE NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

DECLARAÇÃO 

FETRANSPORTES – Federação das Empresas de 
Transportes do ES 

DECLARAÇÃO 
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GRANDE LOJA MAÇÔNICA DECLARAÇÃO 
GRUPO AGUIA BRANCA DECLARAÇÃO 

GRUPO DADALTO DECLARAÇÃO 
HORTIFRUTI DECLARAÇÃO 

ICM – IGREJA CRISTÃ MARANATA DECLARAÇÃO 
L&D LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DECLARAÇÃO 

LABORATÓRIO TOMMASI DECLARAÇÃO 
LABORATÓRIO FLEMING DECLARAÇÃO 

MILA TRANSPORTES/VENAC DECLARAÇÃO 
MORAR CONSTRUTORA DECLARAÇÃO 

NICOLI ORGFANIZAÇÕES CONTÁBEIS DECLARAÇÃO 
RECREIO VITORIA DECLARAÇÃO 

SEANMES – Sindicato dos Empregados em 
Escritórios de Navegação Marítima, Operadores 

Portuários, Empregados dos Terminais Privativos 

DECLARAÇÃO 

SEFAZ – Secretaria de Estado da Fazenda DECLARAÇÃO 

SEGER – Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos do Governo do Estado do 

Espírito Santo 

CONTRACHEQUE 

SESCON-ES – Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis e das Empresas de 

Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado do Espírito Santo 

DECLARAÇÃO 

SINDICOB-ES – Sindicato dos Auxiliares de 
Cobrança do Estado do Espírito Santo 

DECLARAÇÃO 

SENALBA-ES – Sindicato dos Empregados em 
Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência 
Social, de Orientação e Formação Profissional do 

Estado do Espírito Santo 

DECLARAÇÃO 

SEST SENAT CÓPIA DA CARTERINHA 
SINCADES DECLARAÇÃO 

SINDFER/ES DECLARAÇÃO 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DECLARAÇÃO 

SINDIJUDICIÁRIO-ES – Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário do ES 

DECLARAÇÃO 

SINDILEGI DECLARAÇÃO 
SINDIPOL/ES – Sindicato dos Policiais Civis do ES DECLARAÇÃO 

SINDIPUBLICOS – Sindicato dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos do Estado do ES 

DECLARAÇÃO 

SINDPD/ES – Sindicato dos Empregados em 
Empresas de Processamento de Dados e 

Trabalhadores em Informática no ES 

DECLARAÇÃO 

SINDTTER – Sindicato dos Trabalhadores 
Terceirizados e de Mão de Obra Temporária 

DECLARAÇÃO 

SINPRO/ES DECLARAÇÃO 
SINTRACONST DECLARAÇÃO 

UNIMED DECLARAÇÃO 
VALE CONTRACHEQUE 

 

f. Bolsa Retorno: “Sabe aquele colega seu, que começou o curso, 

mas por algum motivo parou ou se transferiu para outra instituição? 

Se você chamá-lo de volta, e ele retomar os estudos na PIO XII, 
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você ganha 5% de desconto nas mensalidades, pela indicação 

(válido por um semestre), e ele recebe 10% de desconto na 

mensalidade. Para essa regra valer, é preciso que o aluno diga o 

nome do aluno que o indicou no requerimento de reabertura de 

matrícula”. 

g. Bolsa Segunda Graduação: Os alunos que já colaram grau na PIO 

XII e querem fazer mais um curso superior terão 10% de desconto 

nas mensalidades, até o fim da nova graduação. 

h. Desconto por indicação de novos Alunos: O aluno que indicar três 

amigos ou parentes que efetuarem a matrícula até o primeiro dia 

de aula do semestre letivo será beneficiado com a gratuidade de 

100% (cem por cento) em um semestre. Caso o aluno indique um 

ou dois amigos/parentes, o desconto acima descrito não será 

concedido em NENHUMA hipótese. Nessa situação, 

concederemos 5% por cada aluno indicado, desde que: O aluno 

indicado não seja beneficiado por convênio (isso caracteriza que 

ele veio indicado pela entidade conveniada). Em ambas as 

modalidades de indicação, é imprescindível que o aluno indicado 

informe o nome completo, curso e número de telefone de quem o 

indicou, no ato da inscrição do processo seletivo. 

i. Bolsa Parentesco: Cada membro da família recebe 5% de 

desconto por estudar na PIO XII. O desconto é válido apenas para 

parentes popularmente conhecidos como de “primeiro grau”, como 

pai, mãe, irmãos, filhos e cônjuges. 

j. Quem indica amigo é: Quem indicar novos alunos também ganha 

desconto – 10% por cada novo aluno que se matricular. 

k. Monitoria: Alunos que prestam monitoria recebem uma bolsa de R$ 

150,00 de desconto para uma disciplina dada, e R$ 180,00 a partir 

de duas disciplinas. 

l. Pagamento antecipado: O aluno recebe um desconto de 7% se 

quitar o semestre inteiro antecipadamente. 

m. Dependências: Não serão cobrados acréscimos por disciplinas 

extras, exceto quando cursadas em turma especial. 



12  

n. Dispensa de Disciplina: Não haverá descontos por disciplinas não 

cursadas nos semestres letivos regulares. Exceto nos seguintes 

casos: 

i. Alunos ingressos por transferência, durante um semestre 

(adaptação); o desconto entrará em vigor a partir do 

pagamento da segunda parcela do semestre. 

ii. Alunos excedidos no tempo mínimo de conclusão do curso, 

mas que não tenham podido colar grau por pendência de 

disciplinas. Neste caso, o aluno pagará: R$ 100,00 por cada 

disciplina cursada dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Comércio Exterior ou R$ 120,00 por cada 

disciplina cursada nos cursos de Biomedicina e Direito. 

iii. Alunos em situação de trancamento (cursando disciplinas 

pendentes; conforme item acima) 

iv. Não serão cobrados acréscimos por disciplinas extras, 

exceto quando cursadas em turma especial. 

 
No que se refere aos projetos e ações para a promoção da sustentabilidade 

socioambiental na gestão da IES e nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão destacam-se: 

1. Quarta Cultural: Às quartas-feiras, temos um projeto que revela muitos 

talentos, tanto da comunidade acadêmica, quanto da comunidade do 

entorno, e anima o intervalo das aulas. 

2. Cine Cultura: Às sextas-feiras, a partir das 18h15, os alunos podem 

assistir a algum filme como prática pedagógica, no Auditório. Já foram 

exibidos filmes como “Argo”, “Revolta de Atlas”, “Lincoln”, “Um domingo 

qualquer” e “O diabo veste Prada”, entre outros. 

 
Há evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional como a revisão do PDI da IES. Há um projeto/processo de 

autoavaliação institucional previsto/implantado que atende de maneira excelente 

às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações 

acadêmico-administrativas de melhoria institucional. Neste processo houve a 

participação excelente da comunidade acadêmica: discentes; docentes; corpo 



13  

técnico-administrativo; egressos e comunidade. A construção dos instrumentos 

para a autoavaliação contou com sugestões de todas as partes envolvidas. Cabe 

dizer que pensamos haver prejuízos tanto na aplicação como no número de 

respostas obtidos neste ano devido as limitações decorrentes do isolamento 

social ocasionado pela pandemia. Quanto à análise e divulgação dos resultados 

todos os atores institucionais foram informados das ações e prazos propostos 

para a realização das ações. Como ponto de partida, no início do ano de 2020 

aplicou-se pesquisa institucional, realizadas a partir de formulários on-line, a fim 

de avaliar as dimensões propostas pelo SINAES (Docentes, Atendimento 

Técnico-Administrativo, Coordenação, Infra-Estrutura, Comunicação, 

Atendimento aos Estudantes, Produção acadêmico-científica e Egressos). 

Conjuntamente, a FAESES realizou pesquisa com a comunidade acadêmica. 

Todos os resultados foram analisados pela CPA e levados ao conhecimento de 

toda a comunidade acadêmica. As ações foram paulatinamente divulgadas pelo 

site da instituição (https://faculdade.pioxii-es.com.br/). Ao passo que cada 

atividade do planejamento fosse sendo contemplada ou que adequações 

necessitassem ser realizadas, o plano de atividades era objetivo de contínuo 

monitoramento. Ao final elaborou-se um relatório de autoavaliação apresentando 

resultados, análises, reflexões e proposições de forma excelente para subsidiar 

planejamento e ações: 

• A Missão institucional, metas e objetivos do PDI estão, de maneira 

suficiente, articulados com a missão institucional, com o cronograma 

estabelecido e com os resultados do processo de avaliação institucional. 

Há coerência suficiente entre o PDI e as atividades de ensino (graduação 

e de pós-graduação) / práticas de extensão previstas/implantadas. Há 

coerência suficiente entre o PDI e as atividades previstas/implantadas de 

pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural. Em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: diversidade, meio ambiente, 

memória cultural, produção artística e patrimônio cultural estão coerentes 

com o PDI, de maneira suficiente. As ações previstas/implantadas pela 

instituição (com ou sem parceria) contemplam o desenvolvimento 

econômico e social, de maneira suficiente, conforme o proposto no PDI, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

desenvolvimento econômico regional, melhoria da infraestrutura 

https://faculdade.pioxii-es.com.br/


14  

urbana/local, melhoria das condições/qualidade de vida da população e 

projetos/ações de inovação social. Há coerência suficiente entre o PDI e 

as ações de inclusão social previstas/implantadas pela IES. Há coerência 

excelente entre o PDI e as ações afirmativas de defesa e promoção dos 

direitos humanos e igualdade étnico-racial previstas/implantadas pela IES 

• As ações acadêmico-administrativas previstas/implantadas estão muito 

bem relacionadas com as políticas de ensino para os cursos de 

graduação, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: sistemática de atualização curricular, 

desenvolvimento/utilização de material didático-pedagógico e programas 

de monitoria. As ações acadêmico-administrativas de pesquisa ou 

iniciação científica, tecnológica, artística e cultural estão 

previstas/implantadas, de maneira suficiente, em conformidade com as 

políticas estabelecidas. As ações acadêmico-administrativas de extensão 

estão previstas/implantadas, de maneira suficiente, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os aspectos: apoio à realização de 

programas, projetos, atividades e ações necessitando uma melhor 

institucionalização das mesmas. As ações de estímulo às produções 

acadêmicas e sua difusão estão previstas/implantadas, de maneira 

suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

incentivo a publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, 

artísticas e culturais; bolsa de pesquisa/iniciação científico-tecnológica; 

grupos de pesquisa e auxílio para participação em eventos, necessitando 

uma melhor institucionalização das mesmas. 

• Os canais de comunicação externa estão muito bem 

previstos/implantados, considerando, em uma análise sistêmica e global, 

os aspectos: acesso da comunidade externa às informações acerca dos 

resultados das avaliações recentes, da divulgação dos cursos, da 

extensão e pesquisa, da existência de mecanismos de transparência 

institucional, da ouvidoria, entre outros. Os canais de comunicação interna 

estão previstos/implantados, de maneira suficiente, considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os aspectos: acesso da comunidade 

interna às informações acerca dos resultados das avaliações recentes, da 

divulgação dos cursos, da extensão e pesquisa, da existência de 
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mecanismos de transparência institucional, da ouvidoria, entre outros. 

Destaca-se o “Blog Acadêmico” onde alunos 

(https://aluno.pioxii.phidelis.com.br/) e professores 

(https://professor.pioxii.phidelis.com.br/) interagem por meio do “Portal 

Acadêmico”. O link fica no site da Faculdade PIO XII, e por ele os alunos 

podem acompanhar toda a sua vida acadêmica, consultando histórico, 

boletim, situação de matrícula, dados pessoais, notas, frequência, 

horários de aula, entre outras facilidades. Os programas de apoio aos 

estudantes (Serviço de Orientação Universitária – SOU), estão muito bem 

previstos/implantados necessitando apenas de maior divulgação entre os 

discentes. Os programas de apoio ao discente estão 

previstos/implantados, de maneira suficiente, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: participação/realização de 

eventos (congressos, seminários, palestras, viagens de estudo e visitas 

técnicas) e produção discente (científica, tecnológica, cultural, técnica e 

artística), necessitando uma melhor institucionalização dos mesmos. O 

plano de ação/ações institucionais previsto/implantado atende de maneira 

suficiente à política de acompanhamento dos egressos. As ações 

previstas/implantadas pela IES para verificação do egresso em relação à 

sua atuação profissional são suficientes, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: responsabilidade social e cidadania onde 

a IES está inserida, empregabilidade, preparação para o mundo do 

trabalho, relação com entidades de classe e empresas do setor. 

• A política de formação e capacitação docente está prevista/implantada, 

de maneira suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, 

o incentivo/auxílio à: participação em eventos 

científicos/técnicos/culturais; capacitação (formação continuada); 

qualificação acadêmica docente e a devida divulgação das ações com os 

docentes. A política de formação e capacitação do corpo técnico- 

administrativo está prevista/implantada de maneira suficiente, 

considerando o incentivo/auxílio para formação continuada. A gestão 

institucional está prevista/implantada de maneira suficiente para o 

funcionamento da instituição, considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: autonomia e representatividade dos órgãos de gestão 

https://aluno.pioxii.phidelis.com.br/
https://professor.pioxii.phidelis.com.br/
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e colegiados; participação de professores, técnicos, estudantes e 

sociedade civil organizada; critérios de indicação e recondução de seus 

membros; realização e registro de reuniões. O sistema de registro 

acadêmico previsto/implantado atende de maneira suficiente às 

necessidades institucionais e dos discentes, considerando, em uma 

análise sistêmica e global, os aspectos: organização, informatização, 

agilidade no atendimento e diversificação de documentos 

disponibilizados. As fontes de recursos previstas/executadas atendem 

muito bem ao custeio e aos investimentos em ensino, extensão, pesquisa 

e gestão, em conformidade com o PDI. O planejamento financeiro 

(orçamento com as respectivas dotações e rubricas) previsto/executado 

está muito bem relacionado com a gestão do ensino, da pesquisa e da 

extensão, em conformidade com o PDI. A gestão do corpo docente é 

suficiente em relação ao plano de carreira protocolado/implantado, apesar 

de que há projeção para a implantação do mesmo. A gestão do corpo 

técnico-administrativo é suficiente em relação ao plano de carreira 

protocolado/implantado apesar de que há projeção para a implantação do 

mesmo. 

• As instalações administrativas existentes atendem de maneira suficiente 

às necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica 

e global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. As salas 

de aula existentes atendem de maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação; as salas são 

climatizadas e todas possuem ar condicionado e carteiras estofadas. Há 

um auditório munido de equipamentos multimídia, e com capacidade para 

120 pessoas. A sala de professores existente atende de maneira 

suficiente às necessidades institucionais, considerando, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade, conservação 

e infraestrutura de informática. Os espaços existentes para atendimento 

aos alunos atendem de maneira suficiente às necessidades institucionais, 
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considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e conservação. A infraestrutura destinada à 

CPA atende muito bem às necessidades institucionais. Os 

gabinetes/estações de trabalho implantados para os docentes em tempo 

integral – TI atendem de maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de 

informática. As instalações sanitárias existentes atendem muito bem às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. A infraestrutura 

física da Biblioteca atende de maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, 

segurança, acessibilidade, conservação e condições para atendimento 

educacional especializado), instalações para o acervo, ambientes de 

estudos individuais e em grupo, espaço para técnicos administrativos e 

plano de expansão física. Destaca-se que a Biblioteca possui acervo 

informatizado e permanentemente atualizado. Além disso os serviços da 

biblioteca atendem muito bem às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

profissionais da área de biblioteconomia, acesso via internet (consulta, 

reserva através do link http://177.137.236.251/), informatização do 

acervo, bancos de dados, empréstimo, relatórios de gestão e horário de 

funcionamento. O plano de atualização do acervo (físico e 

eletrônico/digital) implantado atende de maneira suficiente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: coerência com o PDI e alocação de recursos. A sala 

de apoio de informática atende de maneira suficiente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: equipamentos, normas de segurança, espaço físico, acesso à 

internet, atualização de software, acessibilidade digital, acessibilidade 

http://177.137.236.251/
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física, condições ergonômicas, serviços, suporte e plano de atualização. 

Os recursos de tecnologias de informação e comunicação atendem de 

maneira suficiente às necessidades dos processos de ensino e 

aprendizagem, que envolvem professores, técnicos, estudantes e 

sociedade civil. A infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas atendem de maneira suficiente às 

necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, 

ventilação, segurança e conservação), plano de atualização e 

acessibilidade. Os laboratórios, ambientes e cenários para práticas 

didáticas atendem muito bem às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: serviços 

e normas de segurança. Os espaços de convivência e de alimentação 

existentes atendem muito bem às necessidades institucionais, 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança, 

acessibilidade e conservação. 

 
Assim, considerando dos resultados contidos neste relatório, a CPA 

promoverá ambiente propício para o debate, assessoria e 

acompanhamento de ações necessárias articulando com todos os atores 

do cenário institucional. 

 
Cariacica/ES, 31 de março de 2022. 
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