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CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
APRESENTAÇÃO

O Centro de Ensino Superior de São Gotardo - CESG, na
busca de um projeto institucional comprometido com o seu planejamento de
ações e sistematizado de forma coletiva, elabora o presente Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI para o período de 2017/2021.
O PDI ora apresentado é uma ação estratégica no que diz
respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes
pedagógicas que orientam essas ações, a sua estrutura organizacional,
logística e as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Em relação a elaboração do PDI, no Centro de Ensino Superior
de São Gotardo, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI ficou sob a
responsabilidade de uma Comissão composta por 6 (seis) membros e presidida
pelo Diretor-Geral da Instituição.
Os procedimentos metodológicos iniciaram com a formação
dessa Comissão, que traçou diretrizes de atuação para o primeiro semestre de
2016, visando a concretização final deste instrumento no findar deste mesmo
ano.
Foi levantada a importância de redefinir a missão da Instituição
para propor ações e estratégias para a construção do PDI, a constituição de
grupos de trabalho, a criação de um banco de dados quantitativos e
qualitativos, o foco da avaliação externa, calendário de trabalhos para a
construção do PDI, o fortalecimento dos órgãos da Instituição e a forma de
comunicação interna dentro da Instituição.
Tais assuntos foram amplamente debatidos pelos presentes e
deliberou-se que a Comissão do PDI iria elaborar uma proposta contendo uma
“Minuta de um Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição”,
encaminhá-la para análise crítica e propositiva aos diversos departamentos e
setores da CESG. Essa Minuta seria o núcleo básico para início da construção
coletiva do PDI do CESG. Foi sugerido que essa Minuta do PDI fosse colocada
na página eletrônica da Instituição para consulta de toda comunidade, bem
como, publicado em seu jornal mensal e no seu site.
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Posteriormente reuniões foram realizadas dando condições a
todos os setores e departamentos de se reunirem e analisarem a Minuta do
PDI, bem como uma maior participação do corpo discente, analisando as
sugestões propostas pelos segmentos do CESG.
A Comissão Coordenadora do PDI da CESG recebeu essas
propostas e procedeu a sua consolidação, encaminhando aos segmentos da
Instituição para conhecimento.
A estruturação do projeto institucional iniciou-se com a
apresentação das ações e estratégias a serem incorporadas ao PDI do CESG
aberto posteriormente ao debate e sugestões.
O próximo procedimento foi à apresentação, uma semana
após, das ações e propostas abordando a área temática gestão de recursos
humanos.
Nessa reunião, o grupo de trabalho apresentou à comunidade
as propostas na subárea extensão.
A comissão temática gestão organizacional fechou a primeira
parte das apresentações à comunidade das propostas e sugestões a serem
incorporadas ao Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI do CESG.
Numa etapa seguinte, esses documentos foram encaminhados
à Comissão Geral do PDI para a sistematização e coordenação das diretrizes
do projeto, abrindo novamente para conhecimento na rede eletrônica, antes de
encaminhá-lo para aprovação ao Conselho Geral.
O Plano de Desenvolvimento Institucional em questão, se
pauta na gestão democrática, na autonomia administrativa, didático-científica e
gestão financeira, na defesa do ensino de qualidade, na indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão interligados com seu compromisso social, no
desenvolvimento sustentável, na igualdade de condições de acesso e
permanência do discente na Instituição e no fortalecimento dos convênios,
acordos de mútua cooperação, contratos e diálogos com a sociedade urbana e
rural.
Não se exclui ainda a ênfase na valorização do ser humano, no
respeito à liberdade intelectual e de opinião, na ambiência do trabalho
acadêmico, na interdisciplinaridade de ações e na busca dos avanços
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científicos e tecnológicos comprometidos institucionalmente com a sociedade e
sua qualidade de vida.
Este plano está estruturado em objetivos, estratégias e ações a
serem distribuídas em áreas pertinentes a sua competência como o ensino de
graduação, o ensino de pós-graduação lato sensu, os programas de pesquisa,
as atividades de extensão, a gestão de recursos humanos, o compromisso
social com o corpo discente, o diálogo com a sociedade, a infra-estrutura física
e logística, a busca de excelência, a inserção da Instituição em sua área de
atuação, a gestão institucional, incluindo a estrutura organizacional, além de
abordar o histórico e o perfil institucional.
Destarte, o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do
CESG busca traçar os caminhos a serem seguidos pela Instituição nos
próximos

cinco

anos

dentro

dos

princípios

estratégicos

levantados,

aproveitando suas potencialidades e oportunidades de ambiente acadêmico,
tecnológico e científico.
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1 - PERFIL INSTITUCIONAL
1.1 – O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO - CESG :
HISTÓRICO, ASPECTOS INSTITUCIONAIS E PRINCÍPIOS VETORES
1.1.1 – Fundação, Breve Histórico e Região Inserida
1.1.1.1 – Fundação e Breve Histórico

O Centro de Ensino Superior de São Gotardo, foi idealizado no
ano de 1999, por quatro educadores que, primeiramente procuraram a
Prefeitura Municipal para constituir uma Fundação Comunitária para oferecer
Cursos Superiores, mas como a mesma não se interessou, constituíram uma
sociedade de cotas limitadas e iniciaram as atividades para elaboração do
projeto de implantação da primeira instituição de Ensino Superior da cidade e
do entorno, em um raio de 70 km.
Com as Pedagogas Vilma Rodrigues e Maria Madalena
Brasileiro Lopes Queiroz o projeto teve continuidade, e ao grupo foi somado,
em Maio de 2001, a professora e empresária rural Márcia Rego Pessoa Lima.
Para implantação do Centro de Ensino Superior de São
Gotardo as instalações físicas da Escola Municipal Professor Balena, que tem
espaço ocioso no horário noturno, foram cedidas pelo Poder Público Municipal,
através do Decreto nº 77 de 03 de Maio de 2000, por um período de 20 anos.
Cientes de que a rede física da Escola Municipal Professor
Balena, não seria suficiente para comportar o número de turmas, a partir do
segundo ano de funcionamento, a mantenedora adquiriu um terreno de 25 mil
metros quadrados, no Bairro Boa Esperança, onde iniciou brevemente, as
obras de construção de sua sede própria para abrigar os cursos propostos e os
próximos que venham de encontro aos interesses da comunidade.
Comprometida com a excelência no ensino, pesquisa e
extensão, a Instituição foi fundada em 2003. A partir deste período, o CESG
vem se consolidando pelo seu pioneirismo na extensão pela extraordinária
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geração de conhecimentos, mas, acima de tudo, pela qualidade do ensino na
formação de seus alunos, os quais, razão maior da existência da Instituição,
constituindo neste pequeno período de sua existência o seu maior patrimônio.
Como resultado de todo seu empenho, no ciclo que se encerrou em 2012 do
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o CESG apresentou o
Índice Geral de Cursos (IGC) maior entre todas as Faculdades Pagas situadas
no Alto Paranaíba, e alcançou o 4º Lugar entre todas as Faculdades Pagas no
Estado de Minas Gerais.
Os cursos existentes no Centro de Ensino Superior de São
Gotardo - CESG são ministrados pela Faculdade de Ciências Gerenciais de
São Gotardo, contando atualmente com os Cursos de Direito, Pedagogia,
Administração e Engenharia de Produção, esse último em extinção a partir de
2016 devido a potencial criação do Curso de Agronomia na perspectiva de se
criar cursos mais aderentes aos setores existentes em nossa região
O CESG atualmente disponibiliza hoje 150 vagas anualmente
nos seus 3 Cursos de Graduação. Podem ser ofertadas anualmente 45 vagas
para o curso de graduação em Administração, 45 vagas para o Curso de
Pedagogia e 60 para o Curso de Direito.
Além do Processo de Avaliação Única – PROUNI, e do ENEM,
o CESG adota o vestibular como meio de admissão em seus cursos, e ainda
conta com alunos decorrentes de transferência de outras instituições, bem
como ingresso espontâneo como segunda titulação.
1.1.1.2 – Inserção Regional

O município de São Gotardo encontra-se inserido na
Macrorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Participante da bacia do
2

Rio São Francisco, sua área territorial corresponde a 873 km , com altitudes
que variam de 1.199 metros, próximo à divisa do município de Campos Altos, a
838 metros, na foz do Córrego Pirapetinga.
Os municípios cujos territórios têm limite com São Gotardo são:
Matutina, ao norte; Santa Rosa da Serra, ao sul; Quartel Geral, Serra da
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Saudade e Estrela do Indaiá, ao leste; Rio Paranaíba e Campos Altos; ao
norte.
Em um raio de 50 km, o município de São Gotardo atinge
atualmente a população de 121.762 habitantes. Já se considera um raio de 90
km que engloba todas as Cidades que são atendidas pela Faculdade de
Ciências Gerenciais de São Gotardo, se tem um total de 254.069 habitantes
(veja abaixo a Tabela 1 e 2).
Ressalta-se que a Cidade mais próxima, que possui Faculdade
Presencial é Patos de Minas a 120 km de São Gotardo.
Tabela 1 – Relação de Microrregiões e municípios dentro da área
geográfica passível de ser atendida pelo Curso de Direito do CESG
num raio de até 50 km
Distância em km
Código
Municípios
População a São Gotardo
IBGE
Regiões em um Raio de
Máximo de 50
121.762
50 km
km
40
3103801
Arapuá
2.778
49
3114303
Carmo do Paranaíba
32.059
22
3141207
Matutina
3.789
30
3155504
Rio Paranaíba
10.990
33
3159704
Santa Rosa da Serra
3.407
***
3162104
São Gotardo
32.580
50
3168903
Tiros
7.626
50
3129509
Ibiá
23.069
48
3153707
Quartel Geral
3.353
35
3166600
Serra da Saudade
890
50
3115607
Cedro do Abaeté
1.221
Fonte: IBGE, Estimativa Populacional de 2009
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Tabela 2 – Relação de Microrregiões e municípios dentro da área
geográfica passível de ser atendida pelo Curso de Direito do CESG
num raio de até 90 km
Código
IBGE

Municípios

População

Outras cidades num raio
de 50 km a 90 km de
distância de São Gotardo
132.297
e que também não
possuem o Curso de
Direito
3137502
Lagoa Formosa
17.134
3111507
Campos Altos
13.719
3153004
Pratinha
3.435
3123205
Dores do Indaiá
14.366
3138807
Luz
17.835
3105103
Bambuí
22.622
3119807
Córrego Danta
3.475
3168200
Tapiraí
1.888
3124708
Estrela do Indaiá
3.787
31203
Abaeté
23.258
3166808
Serra do Salitre
10.778
Fonte: IBGE, Estimativa Populacional de 2009

Distância em km
a São Gotardo
Entre 50 a 90 km

70
70
80
80
89
90
80
70
69
90
88

Através de um levantamento feito pela IES junto às escolas de
São Gotardo e cidades próximas (Carmo do Paranaíba, Rio do Paranaíba,
Arapuá, Serra do Salitre, Ibiá, Santa Rosa da Serra, Quartel Geral, Estrela do
Indaiá, Serra da Saudade, Tiros, Campos Altos, Lagoa Formosa e Matutina),
dentro de um raio de 70 quilômetros, verifica-se que o número de alunos que
concluem o Ensino Médio é de aproximadamente 4.000.
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Mapa rodoviário da área atendida pelo CESG

Fonte: DNIT, Mapa Rodoviário de Minas Gerais, 2002.
Todos os dados apresentados acima tiveram por objetivo
oferecer uma visão preliminar da localização espacial de São Gotardo. A
seguir, constam alguns dados específicos do município de São Gotardo.
Em termos históricos, o município de São Gotardo foi
emancipado em 18 de setembro de 1914, de acordo com a Lei 622, sendo
então desmembrado do município de Carmo do Paranaíba. Tradicionalmente
voltado para a criação pecuária e o garimpo de diamantes, o município teve
seu perfil radicalmente transformado a partir do início da década de 1970, com
a implantação do Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba –
PADAP. Implantado em uma região de aproximadamente 600 km 2 , localizada
entre os municípios de São Gotardo, Rio Paranaíba, Campos Altos e Ibiá este
programa de assentamento dirigido representa a primeira tentativa do Governo
Brasileiro de estimular a agricultura no cerrado. A implantação com sucesso de
uma agricultura moderna e altamente produtiva na região fez com que o Estado
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brasileiro elaborasse outros projetos de colonização do cerrado que, tendo o
PADAP como modelo, resultaram na hoje conhecida Revolução Verde que
transformou o Cerrado Brasileiro em uma das maiores áreas produtoras de
grãos do mundo. São Gotardo, pela sua melhor estrutura entre as cidades nas
quais foi implantado o PADAP, foi escolhida como sede pelas principais
empresas que atuam no ramo de agronegócios na região e vem apresentando
altas taxas de crescimento demográfico, principalmente a partir do final da
década de 1980, quando se iniciou o cultivo de hortaliças na região. Vários
fatores contribuíram para o crescimento econômico da cidade, sendo
importante destacar as condições naturais favoráveis à horticultura e à
fruticultura de clima temperado, e a posição estratégica em relação aos
grandes centros consumidores do Sudeste e Centro-Oeste.
O município de São Gotardo é servido através da BR 354 e da
MG 235. Importante também é a BR 234, que permite o acesso a Patos de
Minas e à BR 262. Não conta com transporte ferroviário e nem aéreo. Este
último pode ser realizado através de um campo de pouso com 1 Km de
comprimento.
Na Tabela 2, tem-se a contribuição de cada setor econômico
no produto interno bruto do município de São Gotardo no ano de 2006. Nela é
possível perceber a importância da agropecuária na região que somente perde
para o setor de serviços na participação do PIB. Entretanto, deve-se ressaltar
que, dentro do setor de serviços, há uma enorme quantidade de empresas
cujas atividades estão diretamente associadas ao agronegócio na região.
Tabela 2 – Produto Interno Bruto do município de São Gotardo no
ano de 2006

Valor adicionado na agropecuária (em mil reais)

Valor
adicionado
53.867

Valor adicionado na Indústria (em mil reais)

22.582

Valor adicionado no Serviço (em mil reais)

177.467

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios (em mil reais)

24.067

PIB a Preço de mercado corrente (em mil reais)

277.983

Origem do valor adicionado ao PIB
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PIB per capita (em reais)

8.299

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.
São Gotardo é a cidade pólo da Microrregião do Alto
Paranaíba, congregando em torno de si, uma população aproximada de
200.000 habitantes. O município é procurado a todo instante pelos habitantes
que moram dentro de sua esfera de influência no sentido de usufruírem dos
serviços ali prestados.

1.1.2 - Missão

Gerar e difundir conhecimentos que contribuam e promovam o
desenvolvimento do indivíduo em seu contexto pessoal, profissional e social,
através da inovação, estimulação e disseminação de conhecimentos, sempre
fundamentados em princípios éticos.
1.1.3 – Finalidades

A finalidade do CESG enquanto IES, está relacionada a sua
atuação social, desenvolvendo a cultura sócio-organizacional da Região em
que se insere, através da formação de profissionais preparados para serem
multiplicadores dos seus objetivos institucionais.

1.1.4 – Objetivos e Metas
O CESG prepara-se, portanto, para que nesse milênio, exerça
com eficiência seu papel social no ensino, pesquisa, extensão e na prestação
de serviços educacionais. Pretende o CESG, evoluir sempre para que possa
oferecer esse serviço público social ou de relevância pública, que é a
educação, neste caso em nível superior, com todos os princípios essenciais de
que são dotados os serviços públicos, quais sejam, numa contínua e eficaz
atuação em área tão vital para Brasil, pois além de estar assentada em bases
sólidas, apresenta a disponibilidade do meio mais importante para o sucesso,
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os recursos humanos altamente qualificados e totalmente comprometidos com
o objetivo da Instituição.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do Centro de
Ensino Superior de São Gotardo-CESG assim como o processo decisório e
implementação de ações, deverão se pautar em diretrizes básicas para o
período 2017-2021, fundamentados na missão institucional e que objetiva:
- Promover o ensino de graduação com garantia de qualidade acadêmica;
- Formar profissionais nos diferentes campos de saber, ampliando sua
capacidade no exercício da cidadania;
- Formar profissionais capacitados para atuarem no mercado regional e
nacional;
- Promover a iniciativa empreendedora;
- Incentivar à auto-aprendizagem e educação continuada;
-

Levantar

e

buscar

soluções

dos

problemas

relacionados

com

o

desenvolvimento da região em que está inserida a Instituição, bem como os
estaduais e nacionais;
- Incentivar à comunicação oral e escrita;
- Incentivar à leitura, interpretação e expressão por meios gráficos;
- Manter um constante diálogo com a sociedade, ampliando e fortalecendo os
serviços especializados prestados à comunidade;
- Contribuir na formação de recursos humanos altamente especializados para
atuarem nos setores públicos e privados;
- Visão crítica de ordens de grandeza;
- Dominar de técnicas computacionais, principalmente para aplicação à gestão
administrativa;
- Despertar a capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;
- Capacitar os egressos para que possam de identificar, modelar e resolver
problemas;
- Compreensão dos problemas administrativos, sócio-econômicos e do meio
ambiente;
- Propiciar condições para a transformação sócio-econômica das grandes
questões regionais, estaduais e nacionais, criando aos agentes a capacidade
de pensar globalmente e agir localmente.
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Vejamos as metas estabelecidas para o quinquênio:
CRONOGRAMA DAS METAS:
METAS

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1º

- promover a autoavaliação
institucional e emitir
o
seu
relatório,
visando a melhoria
da qualidade do
ensino;

- aquisição de acervo
bibliográfico;

- aquisição de
acervo
bibliográfico;

- execução do
projeto melhoria
da qualidade dos
cursos disponíveis;

- Verificação da
Otimização
do
sistema
de
informações
acadêmicas.

- execução do
projeto melhoria
da qualidade dos
cursos disponíveis;

Semestre

-promover eventos
de nível nacional;

- promover projetos
educacionais para a
comunidade local;

-iniciar o processo
administrativo
de
autorização do Curso
de Agronomia no Emec;

Preparar
para
receber a Comissão
de Avaliação In Loco
do
Curso
de
Agronomia;

- aumento do acervo
bibliográfico;

Equipar
o
Laboratório
de
Biologia, de Química
e
de
Fisiologia
Vegetal.

-iniciar a adequação
de 2 salas de aulas
para
receber
os
laboratórios
de
Entomologia e de
Biologia.
-restauração
mobiliários

de

aquisição
de
mobiliário
(ventiladores, mesas,
cadeiras.

2º
Semestre

- investimento em
cursos de capacitação
para os funcionários;

- promover a autoavaliação
institucional e emitir
o
seu
relatório,
visando a melhoria
da qualidade do
ensino;
unificar
o
Laboratório
de
Mecânica e o de
Física,
separando
esse
último
do
Laboratório
de
Química;
- aumentar o acervo
bibliográfico para o
Curso de Agronomia;
-ajuda de custo para
funcionários
e
professores
em
capacitação
(graduação, mestrado
e doutorado)

Melhoria
e
expansão
dos
alojamentos
para
professores;

- dinamizar os
projetos
educacionais
existentes;
-promover
projetos
educacionais
para
comunidade
local;

a

-Construção de
muro de arrimo
-Realizar
parcerias
com
Instituições de
ensino
e
organizações
locais
para
realização
de
evento. (Sebrae).

-Realizar
parcerias
com Instituições de
ensino
e
organizações locais
para realização de
congresso (Sebrae).

- Treinamento
para a formação
da Brigada de
Incêndio.

- promover projetos
educacionais para a
comunidade local;

- aquisição de
acervo
bibliográfico;

- promover a autoavaliação
institucional e emitir
o
seu
relatório,
visando a melhoria
da qualidade do
ensino;

- investimento
em cursos de
capacitação;

atualizar
os
computadores
do
laboratório
de
informática
para
viabilizar a inserção
de novos softwares.
Adequação da IES
aos procedimentos
de
corpo
de
bombeiro.
- revitalização
da
Instituição (pintura)

- dinamizar os
projetos
educacionais
existentes;
- promover a
auto-avaliação
institucional
e
emitir o seu
relatório,
visando
a
melhoria
da
qualidade
do
ensino.
Análise
dos
dados coletados
pela CPA
e
possíveis
resoluções.

-Divulgação
melhorias
realizadas
CPA.
- aquisição
acervo
bibliográfico;

de
pela
de

adquirir
equipamentos de
multimídia
(datashow) para a
FACIGE;
- investimento em
cursos
de
capacitação para os
funcionários
e
professores;
Projeto
e
Construção
da
estufa (Curso de
agronomia).

execução
do
projeto melhoria
da qualidade dos
cursos disponíveis;
- aquisição
acervo
bibliográfico;

de

- aquisição
acervo
bibliográfico;

de

promover
projetos
educacionais para a
comunidade local;

-promover
projetos
educacionais para a
comunidade local;
-Divulgação
melhorias
realizadas
CPA.

de
pela

Implementação de
novas ferramentas
no
sistema
acadêmico (SAG).
- construção de 2
salas de aula.

- promover a autoavaliação
institucional
e
emitir
o
seu
relatório, visando a
melhoria
da
qualidade
do
ensino;

- promover a autoavaliação
institucional
e
emitir
o
seu
relatório, visando a
melhoria
da
qualidade
do
ensino;

- execução do
projeto melhoria
da qualidade dos
cursos disponíveis;
- aquisição
acervo
bibliográfico;

de

iniciar
a
construção de 2
salas de aula;

- construção de 2
salas de aula;

Equipar
Laboratório
Solos.

o
de
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1.1.5 - Área de atuação acadêmica

A IES, considerando o contexto das mudanças estruturais que
tem ocorrido na sociedade e na educação brasileira, empreende um Projeto
Acadêmico que busca na flexibilidade pedagógica da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional a consolidação do exercício da cidadania qualitativa.
Nessa perspectiva, a organização do ensino na IES abrange da oferta de
Cursos Superiores e implementação de Pós-Graduação Lato Sensu.
A IES tem como área de atuação as áreas das ciências sociais
aplicadas, exatas e educação, pretendendo se especializar nessas áreas para
que seja estabelecido um foco não dissonante dos objetivos educacionais
traçados.
Os objetivos e metas estabelecidos para o quinquênio 20172021, conforme restou demonstrado, serão cumpridas dentro das áreas de
atuação da IES.
Detalhado as áreas de atuação através das quais se pretende
atingir tais objetivos e metas, entende a IES que deve atender especificamente
os setores de graduação, pós-graduação e atividades de extensão sempre
voltadas para a sua atuação.
Para o ensino de graduação, as metas foram estruturadas em
função de alguns projetos.
» Ampliação do acesso aos cursos de graduação
» Reformulação curricular
» Avaliação do ensino de graduação
» Criação de alternativas de inclusão social
» Aperfeiçoamento do processo de planejamento acadêmico
» Aperfeiçoamento do processo de auto-avaliação.
» Qualificação de recursos humanos que atuam na graduação
» Otimização do sistema de informações acadêmicas
» Apoio à melhoria da qualidade do ensino de graduação
» Implantar o novo de Curso Agronomia até de 2018.
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» Redefinir a metodologia dos Programas de Monitoria e de Estágio
Supervisionado
» Incentivar a participação do aluno no meio acadêmico através da criação do
Diretório Acadêmico
» Ampliar o acervo bibliográfico e o número de equipamentos multimídia
» Ampliar a estrutura física através da construção de salas e laboratórios.
Esses projetos, que já se encontram em processo de
implementação, serão desenvolvidos na perspectiva de alcance das metas
especificadas.
As atividades de extensão da IES envolvem, principalmente,
ações de promoção de projetos educacionais nas áreas de arte e cultura e
também nas áreas de Informação. Atualmente, há dois Cursos de Extensão
intitulados Basquete na Escola e Baú de Histórias, o primeiro pretende oferecer
noções de esporte e socialização as crianças de 9 até 12 anos de idade para
crianças carentes e o segundo é um projeto de apresentação teatral
desenvolvido pelas alunas do Curso de Pedagogia com objetivo de demonstrar
a arte dos palcos para crianças que não possuem essa oportunidade,
vinculando a teoria aprendida em sala de aula na graduação, com a prática, ou
seja a contação de histórias . A IES ainda é reconhecida notadamente pela
promoção de eventos (Cursos, Seminários, Congressos, Workshop e Fóruns)
na área da educação básica e ensino médio e ainda nas áreas de
aperfeiçoamento às atividades empresariais, bem como, especificamente na
área de gestão, economia, jurídica e tecnologia, todas com enfoque
agroindustrial.
1.1.6 – Responsabilidade Social da IES

A

responsabilidade

social

das

empresas

se

apresenta

atualmente como fator de legitimação social de sua marca, de sua instituição,
de seu modelo como empresa.
A questão se tornou de grande discussão no fim do século
passado e hodiernamente só tem aumentado a vocação das empresas em se
preocuparem com este fator.
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Não se pode imaginar atualmente uma empresa que não tenha
uma identificação com o meio em que está inserida, do contrário a sua própria
atuação e crescimento estariam limitados.
Nas IES não tem sido diferente. Há uma preocupação com
essa questão, em que pese o fato de que como já fora relatado, por si só o
ensino superior já é um serviço social.
Acreditamos que Responsabilidade Social não é só realizar
ações comunitárias, é sim se preocupar em cada minuto se a IES está
oferecendo a Educação Superior de qualidade, realizando mudanças no modo
de pensar dos discentes que nela estão acreditando, oferecendo igualdade
constitucional aos seus próprios funcionários ou pessoas que nela colaboram
(fatores intrínsecos). Em relação a sua esteriotipicidade, se pode afirmar que a
responsabilidade social de uma IES se concretiza quando torna acessível a
comunidade local uma gama de conhecimentos que só uma IES poderia
oferecer, fazendo com que as pessoas que estão neste meio sejam atingidas
por informações necessárias ao seu crescimento (fator extrínseco).
No CESG estes são perceptíveis, procura-se oferecer cursos
de extensão as comunidades, teatros, palestras, congressos, seminários tudo a
título gratuito ou com contribuição simbólica e ainda, procura-se participar das
Organizações Sociais existentes. Desta forma, procuramos ocupar um lugar
entre as Instituições locais que são queridas pela sociedade.
Desta forma, a IES já possui implementado Cursos de
Extensão gratuitos voltados para a comunidade. Existe atualmente um projeto
de extensão intitulado “Basquete na Escola” este projeto visa inserir crianças
carentes da periferia, que tenham entre 9 e 12 anos, no esporte,
especificamente qualificando-os para o trabalho em equipe, socialização e na
compreensão das regras do jogo em questão. Os treinos são realizados duas
vezes por semana e os alunos participam de jogos entre escolas e até em
outras cidades.
Existe também um projeto de contação de história que visa
estudar a ciência do teatro, adaptar as histórias, organizar para a apresentação
todo o cenário, bem como o figurino. As apresentações são realizadas pelo
curso de Pedagogia e os convidados são toda comunidade local. O objetivo é
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também demonstrar que com o ensino do Teatro, há a melhora de
desempenho na própria atividade profissional do participante.
Há ainda, decorrente da própria atividade da IES a capacitação
dos alunos para execução de tarefas de maior exigência intelectual. Há na IES
um banco de empregos, consistente em parcerias com as Empresas e Escolas
que procuram a Instituição para indicação de alunos qualificados a executar
tarefas específicas. Este instrumento tem contribuído para a inserção do
alunado no mercado de trabalho.
Trazemos à luz por fim um trecho de um texto que nos norteia
na questão social, colocando ele como uma síntese do que o CESG procura
seguir para ocupar o seu espaço social.
1.1.7 – Políticas de Ensino

O Conhecimento é entendido como o conjunto de todos os
registros (verbais ou documentais) e análises das atividades, emoções,
reflexões e demais formas de expressão humana na busca de uma elevação
da consciência e melhor condição de existência.
O Ensino, por sua vez, configura-se como um processo
facilitador para a disseminação, apreensão e a ampliação do Conhecimento, de
forma indiscriminada, a todos os indivíduos que formam a sociedade.
O Centro de Ensino Superior de São Gotardo tem como uma
de suas funções a promoção do acesso a este processo de ensino, que é um
bem e um direito básico e universal dos cidadãos. Portanto, em linhas gerais, a
política de ensino da Instituição pode ser traduzida em:
•

reestruturar e aprimorar os cursos e as suas matrizes curriculares, em

todos os níveis de ensino, orientados pela necessidade de formação
continuada do indivíduo e de atendimento das demandas sociais (isso já tem
sido realizado – o projeto pedagógico dos dois cursos existentes na IES já
foram reformulados);
•

investir na formação e qualificação dos docentes e do pessoal técnico-

administrativo de apoio, como forma de garantir a qualidade na geração e
disseminação do conhecimento (através de oferecimento de cursos – didática
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do ensino superior, gestão de secretarias acadêmicas e curso geral de
reconhecimento de curso);
•

implementar e aperfeiçoar os novos recursos didático-pedagógicos,

buscando agregar as novas tecnologias à metodologia didática e facilitar o
desenvolvimento do ensino (para isso já foi implantado datashow em todas as
salas da Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo, foi também
implantado Internet no campus inteiro – via wireless, é ainda realizado
seminários em parceria com as editoras para introdução

de novas

metodologias na educação;
•

incentivar as atividades extracurriculares do corpo discente, facilitando a

aproximação da vivência acadêmica à vivência profissional, e o conseqüente
desenvolvimento de competências e habilidades que garantam ao egresso a
colocação profissional e o desenvolvimento da responsabilidade social (para
isso se criou um departamento de estágio supervisionado que acompanha via
relatório o desenvolvimento dos alunos nas organizações onde estiverem
trabalhando ou estagiando, e em relação a responsabilidade social a IES
oferece cursos a títulos gratuito para comunidade).
Com base nesta política de ensino, pode-se elencar as seguintes ações
pretendidas pela Instituição:
•

acompanhar o cumprimento da estrutura curricular dos cursos,

realizando eventuais correções que se façam necessárias, de modo que a
integralização dos conteúdos programáticos garanta o efetivo cumprimento dos
objetivos desta reestruturação;
•

manter

atualizado

os

recursos

laboratoriais,

infra-estrutura

e

equipamentos, suportando o volume crescente de práticas didáticas e
pesquisas;
•

incentivar o uso de recursos de informática, inclusive com o uso de

ferramentas de ensino on-line, como instrumento de apoio ao ensino e à
melhoria da qualidade das disciplinas;
•

atualizar o acervo e concluir a informatização da Biblioteca, permitindo

assim o acesso aos diferentes meios de informação científica e o intercâmbio
entre bibliotecas;
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•

incentivar o aperfeiçoamento didático do aluno por meio da implantação

de atividades extracurriculares como monitorias, estágios, programas de
iniciação científica, iniciação didática, visitas técnicas a organizações, etc.
•

implantar os projetos de final de curso nos cursos de graduação, como

forma de desenvolver a metodologia científica e de contextualizar a
problemática estudada em sala de aula;
•

incentivar os programas discentes que facilitem a aproximação dos

alunos à prática profissional, como estágios externos e Cooperativa Júnior,
•

gerar mecanismos de acompanhamento e diálogo com os egressos, por

meio de sua participação em atividades profissionais, sociais e culturais, como
forma de integração da universidade com a sociedade e de estabelecimento de
indicadores para constante melhoria de qualidade dos cursos oferecidos;
•

incentivar a qualificação docente, por meio de dedicação para o

desenvolvimento de programas de mestrado e doutorado, bem como
oferecendo auxílio financeiro para a participação em eventos científicos;
•

fortalecer os cursos existentes e implantar novos cursos de pós-

graduação lato sensu, buscando atender às necessidades mercadológicas de
aperfeiçoamento profissional e de capacitação de recursos humanos;
•

implantar novos cursos de pós-graduação stricto sensu, buscando

responder às demandas sociais e realimentar o ensino;
•

investir na informatização de processos e serviços visando ao

atendimento qualificado da demanda de ensino;
aperfeiçoar o processo de avaliação institucional, com forma de garantir os
índices de qualidade de ensino.
Além disso, a IES mantém aberta sua biblioteca aos sábados e
feriados o que proporciona aos alunos meios adequados de efetivação de seus
objetivos de aprendizado.
1.1.8 – Políticas de Extensão e Pesquisa
O CESG possui uma política de extensão voltada para o
oferecimento de cursos gratuitos ou com valores simbólicos à comunidade.
Oferecendo cursos de socialização em esportes para crianças carentes da
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comunidade local, ginástica laboral e gratuita para alunos, funcionários,
professores e gestores da IES, cursos de profissionalização da gestão de
determinadas atividades entre outros.
Quanto à Pesquisa, o CESG procura incentivar a formação de
grupos que tenham a produção de pesquisa como objetivo. Voltando essa
pesquisa para os problemas locais. Os eventos destinados à pesquisa,
veiculação da teoria a prática, produção científica como publicação de artigos,
banners e apresentação oral de diversas temáticas são intitulados: Café
Filosófico, Ciranda da Leitura, Seminário de Legislação Tributária, Baú de
histórias, Workshop de Empreendedorismo e outros.

1.1.9 - Princípios adotados pelo CESG na prestação dos seus serviços
educacionais

Os princípios que regem os serviços de relevância pública utilizam três
referenciais: o prestador, os destinatários e o regime da prestação.
À luz do disposto no artigo 6º da Lei 8.987/95 (à qual, de resto, estão
presos todos os concessionários e permissionários de serviços públicos)
podemos afirmar que os princípios válidos para todos os serviços que de
alguma forma recebem regulação efetiva do Estado são princípios-regras, o
que resulta que o seu descumprimento implicará, no mínimo, ilegalidade.
Podemos aqui elencar alguns princípios atinentes aos serviços de
utilidade pública, e que o CESG preza pelo seu cumprimento.
a) princípio da generalidade: consiste o princípio da generalidade no
oferecimento de serviços iguais para todos que preencham os requisitos para
sua obtenção. Esta generalidade decorre do artigo 5° da Constituição e se
vincula à impessoalidade, como quer o artigo 37. Em contraponto, a
Constituição brasileira não obriga que o serviço seja gratuito. A gratuidade,
quando há, se refere a alguns serviços específicos: ensino público em
estabelecimentos oficiais (art. 206, IV); ensino fundamental obrigatório e
gratuito (art. 208) e transporte coletivo urbano para maiores de 65 anos (art.
230 § 2º).
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b) princípio da continuidade: o princípio da continuidade ou permanência impõe
que os serviços não sofram interrupção: uma vez instituídos, hão de ser
prestados. A Lei de Concessões 8.987/95 exige a continuidade e a
regularidade como condições do serviço adequado. Dinorá Grotti1 afirma que “o
serviço público deve ser prestado sem interrupções, a não ser em hipóteses
estritas previstas em lei. O princípio da continuidade do serviço público deriva
de sua indispensabilidade, do seu caráter essencial e do interesse geral que o
serviço satisfaz”. A referência à essencialidade leva ao exame do artigo 22 do
Código de Defesa do Consumidor, que consagra a obrigatoriedade do
funcionamento contínuo dos serviços essenciais (gênero, dos quais serviços
públicos são espécie).
c) princípio da regularidade: a regularidade se vincula à prestação devida de
acordo com as regras, normas e condições preestabelecidas para esse fim ou
que lhe sejam aplicáveis.
d) princípio da eficiência: o princípio da eficiência obriga a um constante
aperfeiçoamento dos serviços, em busca da maximização dos resultados. A lei
8987/95 indica a eficiência como uma das condições do serviço adequado.
Eficiência é a qualidade de fazer com excelência, sem perdas ou desperdícios
(de tempo, dinheiro ou energia). Eficiente é aquilo ou aquele que chega ao
resultado, que produz o seu efeito específico com nenhum ou com um mínimo
de erros. Assim, uma secretária pode ser mais, ou menos, eficiente; um
sistema de refrigeração pode ser mais, ou menos, eficiente do que outro.
e) princípio da modicidade: o princípio da modicidade impõe sejam os serviços
prestados mediante prestações pecuniárias justas, pagas pelos usuários para
remunerar os serviços recebidos e permitir o seu melhoramento e expansão.
Assim, os serviços de relevância pública não devem ser prestados visando
apenas lucros, mas mediante uma retribuição que viabilize estes interesses. O
CESG prima pela modicidade de seus serviços, situando sem dúvida alguma o
seu serviço de educação superior entre os mais módicos do país.

1

GROTTI, Dinorá Adelaide Mussetti. O Serviço Público na Constituição. São Paulo: Malheiros.
2003; p. 112.
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f) princípio da cortesia: o princípio da cortesia impõe que o tratamento
dispensado pelos funcionários aos utentes dos serviços seja urbano e
respeitoso: cortês.
g) princípio da possibilidade de modificar o modo de execução: sustentado no
fato de que os serviços devem observar e adaptar às necessidades sociais e
às novas tecnologias, promovendo uma constante mobilidade no seu modo de
prestação.
Portanto, devemos adotar a concepção de que a educação
superior apresenta-se como um serviço de relevância pública, até para
preservar o interesse coletivo que a circunda.
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2 – GESTÃO INSTITUCIONAL
2.1 – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.1.1 – Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão e Organograma
Institucional e Acadêmico
O CESG definiu um sistema administrativo centralizado em
uma Direção única, composto por um Diretor-Geral e um Vice.
- Diretor Geral: João Eduardo Lopes Queiroz
- Vice Diretora: Denise Abadia Pereira Oliveira
Desta forma, os órgãos executivos estão geridos pela Diretoria
e Vice-Diretoria, tendo como órgão de apoio a Secretaria Geral e as Direções
de Acompanhamento de Avaliação e a Financeira.
- Secretaria Geral: Daniela Nascimento Andrade
- Direção de Acompanhamento de Avaliação: Missandre Cristina Pinheiro
- Direção Financeira: Lázaro José de Queiroz
Ainda, apresentam-se subsidiariamente como órgãos de apoio,
as seguintes Coordenações:
- Coordenação de Pós-graduação (Resp. Rogério Greco);
- Coordenação de Tecnologia de Informação (Resp. Raphael de Melo Galvão);
- Coordenação de Marketing (Resp. Missandre Cristina Pinheiro);
- Coordenação de Projetos e Extensão (Resp. Denise Abadia Pereira);
- Coordenação de Qualidade (João Eduardo Lopes Queiroz);
- Coordenação de Cursos:
a) Administração (Resp. Hélio Ribeiro)
b) Engenharia de Produção (Resp. Cindy Suellen Silva)
c) Pedagogia (Resp. Maria Marlene Rodrigues)
d) Direito (Resp. João Eduardo Lopes Queiroz)
Ainda como suporte tem-se os seguintes departamentos:
- Criação Artística (Resp. Wellington José Borba)
- Laboratório de Física e Química (Resp. Washington de Almeida Pereira)
- Laboratório de Informática (Resp. Glênio Honorato)
- Serviços Gerais (Resp. Rogelmo César Barão)

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
- Biblioteca (Resp. Missandre Cristina Pinheiro)
- Núcleo de Prática Jurídica (Resp. Júlio Caixeta e Sydney Aparecida Fonseca
Miranda)
- Vigilância (Resp. Fausto Silva)
- Departamento de Psicopedagogia (Resp. Wanessa Luzia)
- Registro Acadêmico (Resp. Ordalice Sousa Garcia)
Portanto, a organização administrativa do Centro de Ensino
Superior de São Gotardo, pode ser representada no Organograma abaixo:
Criação
Artística
Laboratório de
Gestão da Prod.

Registro
Acadêmico

Coordenações
de
Cursos

Coordenação
de
Pós-Graduação

Departamento
Psicopedadogia

Direção de
Acompanhamento
de Avaliação

Coordenação
de
Qualidade

Coordenação de
Projetos e
Extensão

Diretor-Geral

Secretaria Geral

Direção Financeira

.

Laboratório de
Físico-Química

Laboratório de
Informática

Coordenação de
Tecnologia de
Informação

Coordenação
de
Marketing

Serviços Gerais

Biblioteca

Laboratório de
Eletromecânica

Vigilância

Em relação à estrutura acadêmica, o CESG, apesar de se
utilizar da estrutura organizacional administrativa, a Instituição possui ainda
alguns Órgãos específicos para essas atividades, tais como:
a) A Comissão Própria de Avaliação (CPA);
b) O Colegiado Geral;
c) Colegiado de Cursos ou Núcleo Docente Estruturante;
d) Departamento de Estágio Supervisionado e Atividades Complementares;
e) Núcleos Docentes Estruturantes.
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A CPA é responsável pela Avaliação Institucional e após
realizadas essas avaliações ela tem por objetivo sugerir políticas para melhoria
qualitativa da instituição.
O Colegiado Geral é o órgão supremo de deliberação nos
campos administrativo, didático-científico e disciplinar e será constituído:
I - pelo Diretor Geral;
II - pelo Coordenador de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;
III - pelos Coordenadores de Cursos;
IV - por 1 (um) representante dos professores em exercício, de cada Curso;
V - por 1 (um) representante do Corpo Discente, de cada Curso;
VI - por 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos;
VII - por 1 (um) representante indicado pela Entidade Mantenedora.
O Colegiado de Cursos é um órgão deliberativo em matéria
didático-pedagógica; executivo e consultivo em matéria administrativodisciplinar e é constituído por:
I - Diretor Geral;
II - Coordenadores dos Cursos;
III - Coordenador de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;
IV - 1 (um) representante do Corpo Discente;
V - 1 (um) representante do Corpo Docente.
As eleições e designações dos representantes do Colegiado
Geral darão da seguinte forma:
I - Os representantes docentes e técnico-administrativos são eleitos, com seus
suplentes, em eleição realizada sob a presidência do Diretor Geral da
Faculdade e têm mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução;
II - O representante do Corpo Discente será indicado pelo Diretório Central de
Estudantes, na forma de seu Estatuto, e terá mandato de 1 (um) ano,
permitida uma recondução;
III - O representante da Entidade Mantenedora será por ela designado e
permanecerá neste Conselho, sem mandato determinado, a seu critério.
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Caso o representante mencionado no inciso II venha a se
desligar por qualquer motivo, inclusive trancamento de matrícula, perderá seu
mandato, devendo ser substituído até o cumprimento do mandato.
Compete ao Colegiado Geral:
I - aprovar modificações na estrutura didática e administrativa dos Cursos do
CESG
II - resolver, em grau de recursos, os problemas que lhe sejam apresentados
em quaisquer das áreas de atuação do CESG ou de qualquer espécie;
III - encaminhar, para a aprovação da Entidade Mantenedora, a Proposta
Orçamentária de dispêndios e investimentos;
IV - reunir-se, solenemente, nas cerimônias da colação de grau;
V - aprovar símbolos e insígnias do CESG, “ad referendum” da Entidade
Mantenedora;
VI - aprovar este Regimento e as alterações que lhe forem propostas, para
encaminhamento à aprovação da Entidade Mantenedora e do Órgão Superior
competente do Sistema de Ensino;
VII - aprovar convênios, acordos e contratos, para encaminhamento à decisão
final da Entidade Mantenedora, inclusive no que diz respeito à avaliação
institucional;
VIII - aprovar a concessão de títulos honoríficos;
IX - aprovar os Regulamentos da Biblioteca e da Assistência aos Estudantes;
X - tomar conhecimento do relatório semestral das atividades e avaliá-los e
exercer outras atribuições que estejam previstas neste Regimento;
XI - solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação deste Regimento.
O Colegiado Geral será presidido pelo Diretor-Geral e, na sua
ausência, pelo seu Vice.
Quando se tratar de deliberação sobre as ações administrativas
do Diretor-Geral, a direção dos trabalhos será transferida para quem o
Colegiado geral determinar, em reunião para este fim, sendo vetado ao Diretor
Geral o direito de voto.
O representante do Corpo Discente do Colegiado de Cursos será
o mesmo designado para representação no Colegiado Geral.
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Compete ao Colegiado de cursos:
I - pronunciar-se sobre propostas de modificação na organização didática e
administrativa do CESG, a serem submetidas ao Colegiado de cursos;
II - pronunciar-se, em grau de recurso, sobre questões administrativas de
ensino ou disciplinares, a serem submetidas ao Colegiado Geral;
III - propor alterações no presente regimento, para encaminhamento ao
Colegiado Geral;
IV - aprovar os Planos de Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e
Extensão do Corpo Docente;
V - aprovar planos e diretrizes para a execução do regime didático;
VI - aprovar o Calendário Escolar e acompanhar o seu cumprimento;
VII - decidir questões sobre matrículas, exames, trabalhos escolares e
transferência de discentes;
VIII - criar bancas examinadoras especiais, com fins específicos de avaliação
de alunos que pretendam abreviação na duração do curso, observados os
requisitos legais e a viabilidade de criação e manutenção de turmas para esse
fim;
IX - aprovar projetos científicos;
X - aprovar o programa semestral de atividades de ensino;
XI - aprovar os Currículos Plenos dos cursos, observadas as exigências legais
e o disposto neste Regimento sobre os planos gerais;
XII - aprovar os Planos Específicos dos Cursos Extraordinários e seus
respectivos programas;
XIII - acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico, especialmente no
tocante à sua coordenação e cumprimento de programas aprovados;
XIV - pronunciar-se sobre quaisquer avaliações que venham a ser promovidas
pelo CESG;
XV – pronunciar-se sobre a indicação de candidatos que devam ser admitidos
na função de magistério;
XVI – opinar sobre a concessão de dispensa temporária a professores;
XVII – apreciar representações contra professores, dando-lhes sua opinião;
XVIII - fixar, semestralmente, o número de Monitores, fazendo-o antes do início
do período letivo e pronunciar-se nas propostas de indicação;
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XIX – opinar sobre a criação de comissões necessárias aos trabalhos do
CESG, fixando-lhes as respectivas atribuições;
XX – decidir questões sobre matrícula, exames, trabalhos escolares e
transferências para a Escola, em grau de recurso;
XXI – regular o trancamento de matrícula, conforme o regido por este
documento;
XXII – responder consultas que lhe forem encaminhadas pelo Colegiado Geral
e pela Diretoria Geral;
XXIII – opinar, em grau de recurso, sobre questões a serem submetidas ao
Colegiado Geral;
XXIX – desincumbir-se de outras atribuições que lhe estejam previstas neste
Regimento ou que decorram de seu campo de decisão e responsabilidade.
Preside o Colegiado de Cursos o Diretor-Geral e, na sua ausência, seu
substituto regimental.
A Diretoria Geral da Faculdade, para este regimento, é o órgão
executivo-gerencial que coordena, fiscaliza e superintende as atividades
institucionais e é composta por:
I - Diretor Geral;
II – Vice-Diretor Geral.
O Diretor Geral é designado pela Entidade Mantenedora,
escolhido dentre pós-graduados, em condições de qualificação para o exercício
da função.
O Vice-Diretor Geral é designado pela Entidade Mantenedora,
escolhido dentre graduados, em condições de qualificação para o exercício da
função.
Compete ao Diretor Geral:
I – Superintender todo o serviço do CESG, no campo administrativo,
gerenciando as suas atividades;
II – representar o CESG junto a pessoas e instituições públicas e privadas;
III – relacionar-se com a Entidade Mantenedora, prestando as informações
solicitadas e cumprindo, no que lhe couber, suas determinações;
IV – cumprir e fazer cumprir as deliberações do Colegiado Geral, do Colegiado
de Cursos, as disposições deste Regimento;
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V - coordenar a elaboração da Proposta Orçamentária e do Plano de Aplicação
dos recursos previstos, para encaminhamento e aprovação da Entidade
Mantenedora;
VI - zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do CESG,
respondendo por abuso ou omissão e aplicando penas, quando necessário, na
forma deste Regimento;
VII - designar a Comissão Especial de Avaliação Institucional, dentre
professores qualificados para o assunto, na CESG, podendo terceirizar o
procedimento, se aprovado pela Entidade Mantenedora;
VIII – fiscalizar a observância do Regime Escolar e a execução dos horários e
programas;
IX - conferir grau e assinar os diplomas correspondentes, títulos e certificados
escolares, juntamente com o Secretário Geral;
X – expedir e assinar os certificados relativos à conclusão de cursos especiais
ou disciplinas;
XI – expedir convocação de reuniões do Colegiado Geral e do Colegiado de
Cursos e a elas presidir, bem como a todas as comissões de que fizer parte;
XII – responder consultas que lhe sejam feitas pelos Colegiados Superiores do
CESG e diligenciar para que tenham rápido andamento os processos em curso
nesses órgãos e nos demais setores institucionais;
XIII – propor à Mantenedora a admissão e a dispensa de pessoal;
XIV – designar o Secretário Geral, o Bibliotecário e Coordenadores de Cursos
do CESG;
XV – distribuir e remover internamente funcionários, de acordo com as
necessidades do serviço;
XVI – autorizar férias e licenças regulamentares ao pessoal do CESG;
XVII – encaminhar ao Colegiado de Cursos, se necessário, a indicação de
professores;
XVIII – apresentar, semestralmente, à Entidade Mantenedora e ao órgão
próprio do Ministério da Educação, segundo as normas deste, relatório das
atividades do CESG no período letivo anterior, nele expondo as providências
tomadas para a maior eficiência da administração e do ensino;

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
XIX – propor alterações neste Regimento, conforme as normas nele
estabelecidas.
XX - convocar as reuniões do Colegiado Geral e do Colegiado de Cursos;
XXI - decidir sobre a criação de comissões necessárias aos trabalhos do
CESG, fixando-lhes as respectivas atribuições;
Compete ao Vice-Diretor Geral:
I – Na ausência do Diretor Geral, superintender todo o serviço do CESG, no
campo administrativo, gerenciando as suas atividades;
II – A representação do CESG junto a pessoas e instituições públicas e
privadas, quando o Diretor Geral não puder exercê-la por qualquer motivo;
III – Na ausência do Diretor Geral, zelar pela manutenção da ordem e disciplina
no âmbito do CESG, respondendo por abuso ou omissão e aplicando penas,
quando necessário, na forma deste Regimento;
IV – fiscalizar, em concorrência com o Diretor Geral, a observância do regime
escolar e a execução dos horários e programas;
V - Na ausência do Diretor Geral, expedir e assinar os certificados relativos à
conclusão de cursos especiais ou disciplinas;
VII - expedir e assinar os certificados relativos à conclusão de cursos especiais
ou disciplinas, na ausência do Diretor Geral;
A Coordenação de Curso, dirigida por um coordenador, é
constituída pela reunião de professores das disciplinas ministradas no Curso e
tem por finalidade a execução de ensino, extensão e a promoção da pesquisa,
nas diferentes especialidades culturais, técnicas e científicas.
São membros da Coordenação de Curso os professores em
exercício na Instituição.
O Coordenador de Curso será escolhido pelo Diretor Geral para
um mandato de 1 (ano) ano, podendo ser reconduzido por mais uma vez por
determinação da Diretoria Geral.
Compete à Coordenação de Curso:
I - aprovar os programas das disciplinas e currículos dos cursos, observando
as exigências legais e o disposto neste Regimento sobre os planos gerais;
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II - acompanhar a elaboração dos Programas de Ensino e Projetos de
Pesquisa do curso, inclusive entre os períodos letivos;
III - aprovar o Programa Anual de Atividades no Campo do Ensino, da
Pesquisa e da Extensão do Curso;
II - fixar, semestralmente, o número de monitores, fazendo-o no início do
semestre letivo;
III - apreciar representações contra professores na forma deste Regimento,
pronunciando-se a respeito delas;
IV - incumbir-se de outras atribuições que lhe sejam previstas neste
Regimento ou que decorram de seu campo de decisão e responsabilidade.
São atribuições do Coordenador de Curso:
I – superintender as atividades da Coordenação e promover a execução das
decisões do Colegiado de Cursos;
II – executar e fazer executar as decisões da Direção Geral, aplicáveis à
Coordenação;
III - orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, no âmbito da Coordenação;
IV - cooperar com as demais coordenações na organização, orientação e
fiscalização das atividades de ensino e pesquisa de interesse comum;
V - coordenar a publicação de trabalhos didáticos e científicos do seu curso;
VI - exercer, no âmbito da Coordenação, a ação disciplinar;
VII - pronunciar-se sobre questões problematizadas pelo Corpo Discente do
Curso, encaminhando à Direção Geral as informações e pareceres relativos
aos assuntos atinentes, cuja solução transcenda sua competência;
VIII - apresentar relatórios bimestrais das atividades da Coordenação de
Curso à Direção Geral, com as explicações que procederem;
IX - encaminhar à secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento
escolar, nos prazos fixados pelas normas internas;
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X - representar a Coordenação junto à Direção Geral;
XI – participar da divulgação do processo seletivo ou vestibular;
XII – participar ativamente das demais atividades desenvolvidas pelo seu
Curso, fazendo-se presente em todos os eventos promovidos pela
Instituição;
XII – indicar, obedecendo aos critérios determinados neste regimento, os
professores para o preenchimento de vagas do Corpo Docente no curso.
A

Coordenação

de

Pós-graduação,

Pesquisa

e

Extensão, diretamente vinculada à Direção Geral, é órgão destinado a planejar,
coordenar, acompanhar e fiscalizar a realização dos cursos de Pós-graduação,
Especialização e Aperfeiçoamento e todas as atividades de Pesquisa e
Extensão do CESG.
São atribuições do Coordenador de Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão:
I - coordenar as atividades de Iniciação Científica;
II - manter intercâmbio e promover convênios com órgãos fomentadores de
pesquisa;
III - desenvolver programas de extensão de âmbito local, regional e nacional;
IV - analisar Projetos Científicos, encaminhando-os para aprovação do
Colegiado de Cursos;
V - elaborar, coordenar e acompanhar os Projetos de Extensão e Pesquisa
desenvolvidos;
VI - organizar publicações científicas;
VII - desenvolver as atividades relativas à sua função;
VIII - elaborar os Projetos Estruturais dos cursos;
IX - coordenar a realização das atividades extraclasse dos pós-graduandos,
dentro dos limites regimental e legal;
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X - propor à Direção Geral assinatura de convênios sobre atividades de
Extensão.
O Coordenador deste órgão será escolhido pelo Diretor Geral,
dentre professores qualificados para a função, devendo ser no mínimo Pósgraduado.
A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão
obedecerá a regulamento próprio, aprovado pelo Colegiado de Cursos.
Portanto, o Organograma da Administração Acadêmica, pode ser
assim representado:

Colegiado Geral

CPA
Diretor-Geral
Vice-Diretor-Geral
Colegiado de Curso
Coordenação de Curso
Professores
Secretaria Acadêmica
Departamento de
Estágio Supervisionado
Bliblioteca e Laboratórios

2.1.2 - Autonomia da IES em relação à Mantenedora

2.1.2.1 - Autonomia Administrativa
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A autonomia administrativa do CESG está condicionada ao
atendimento do que prescreve o ordenamento jurídico privatístico brasileiro e o
ordenamento institucional do CESG.
Em relação aos atos de admissão e demissão de funcionários a
IES tem autonomia para realizar as mudanças necessárias, e as contratações
que entenda conveniente, desde que respeitadas os acordos coletivos e a CLT.
A mantenedora se manifesta puramente sobre os aspectos financeiros.

2.1.2.2 - Autonomia Patrimonial

O patrimônio do CESG é constituído por:
I - instalações, imóveis, móveis e equipamentos que constituem os bens
patrimoniais;
II - bens e direitos adquiridos ou que vier a adquirir.
O CESG poderá adquirir bens móveis, imóveis e valores,
independentemente de autorização do Colegiado Geral, observado o seu Plano
de Desenvolvimento Institucional conforme previsão regimental.

2.1.2.3 - Autonomia Financeira

Os recursos financeiros do CESG são provenientes de:
I

–

Investimento

Particular

(dos

sócios-mantenedores)

para

o

seu

desenvolvimento;
II - doações, auxílios e subvenções que lhes venham a ser concedidos;
III - remuneração pelos seus serviços administrativos e educacionais prestados
a particulares ou a entidades públicas,
IV - resultado das operações de crédito e juros bancários;
V - receitas eventuais;
VI - alienação de bens móveis e imóveis.
2.1.2.4 – Grau de Autonomia da IES em relação à mantenedora
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A Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo e o
Instituto Superior de Educação de São Gotardo gozam de autonomia relativa
em relação à mantenedora. Em relação à área pedagógica-administrativa há
autonomia completa, já que a mantenedora não direciona a atuação neste nível
da IES.
A mantenedora na verdade, atua precipuamente quando há
questões envolvendo aspectos financeiros extraordinários. Opinando sobre os
gastos e decisões que ensejam aporte de recursos financeiros. Ainda, a
mantenedora opina sobre aspectos relativos à divulgação da imagem
institucional, zelando para que não haja excessos.
Em relação à criação de cursos, a IES tem autonomia de
propositura dos cursos a serem criados, deverá todavia, analisar se o mercado
é condizente com o curso proposto. A mantenedora atuará quando for decidir
os investimentos destinados à criação de cursos. Neste caso, a autonomia se
torna relativa, pois depende de sustentação financeira.
A supervisão e a regulação dos cursos de graduação portanto
caberá:
I – Ao Ministério da Educação / Secretaria de Educação Superior – SESU –
que autorizam e reconhecem os cursos, e regulam as atividades nos limites de
sua competência;
II – À Comissão Própria de Avaliação Institucional dentro dos limites de sua
competência;
III – Ao Diretor-Geral no que couber.

2.1.3 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas

O

CESG

dispõe

de

instâncias

e

órgãos deliberativos

encarregados de promover a política de interface com os setores produtivos da
sociedade, de modo a traçar a radiografia atualizada do comportamento do
mundo do trabalho e avaliar a dinâmica da realidade econômica, em seu
constante processo de evolução e mutabilidade.
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Tais componentes são indispensáveis para se definir o perfil,
as habilidades e competências dos futuros trabalhadores a serem aproveitados
no competitivo mundo do trabalho. A modelagem dos cursos se dá a partir da
auscultação dessas variáveis, que são primordiais para o desenho da matriz
curricular dos cursos profissionais ofertados à sociedade, e constituem a
essência substantiva para a atualização das abordagens temáticas e
aprimoramento das bases programáticas, assim como para a concepção de
novos cursos.
A fim de regulamentar a atividade de extensão no CESG,
traçando normas de interação com a prática social e o mundo do trabalho, o
CESG estabeleceu o que seria definido à atividade de extensão na Instituição e
criou cursos de extensão em como propor critérios de avaliação e
acompanhamento dessas atividades. Sendo assim, a extensão será realizada
sob a forma de:
I - cursos não regulares destinados a atender demandas especializadas e
específicas de aperfeiçoamento profissional;
II - prestação de consultoria ou assistência a instituições públicas ou privadas;
III - atendimento direto à comunidade pelos órgãos de administração, ou de
ensino e pesquisa;
IV - participação em iniciativas de natureza cultural;
V - estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional;
VI - promoção de atividades artísticas e culturais;
VII - publicação de trabalhos de interesse cultural;
VIII - divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho;
IX - estímulo à criação literária, artística, científica e tecnológica;
X - articulação com o meio empresarial;
Desta forma, para tornar mais eficiente esse relacionamento
com a sociedade, foi criado o cargo de Diretor de Relações Exteriores, que
ficará responsável pela organização, execução e formatação de eventos.
Cabe ainda ao Diretor de Relações Exteriores as seguintes funções
regimentais:
I – representar o CESG nos eventos sociais;
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II – viabilizar a promoção de eventos científicos e sociais;
III – promover intercâmbio cultural e parcerias entre o CESG e outras
Instituições;
IV – colaborar na divulgação de qualquer atividade para a qual for solicitada;
V – estimular o relacionamento dos alunos com a sociedade local.
O

Diretor

de Relações Exteriores poderá

representantes do corpo discente ou do corpo docente.

ser
O

escolhido entre
Diretor

de

Relações Exteriores tem como apoio uma secretária, que tem como atribuição
zelar pela intermediação do CESG com demais empresas parceiras, ajudando
destarte a proporcionar a legitimação da atuação com o setor externo à
Instituição.

2.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

2.2.1 - Corpo Docente - Composição, políticas de qualificação, plano de
carreira e regime de trabalho

2.2.1.1 – Composição

O Corpo Docente do CESG é constituído pelos professores que exercem
as atividades diretamente ligadas ao ensino, pesquisa e extensão. Os
membros do Corpo Docente do CESG serão recrutados entre pessoas
legalmente habilitadas, que se sobressaiam pela idoneidade pessoal, científica
e pedagógica, e que preferencialmente tenham pós-graduação ou experiência
acadêmica comprovada.
O Corpo Docente é constituído pelos Professores do Quadro ou
Titulares, pelos Professores Visitantes, pelos Professores Conferencistas e
pelos Professores de Contrato Especial.

2.2.1.2 - Políticas de Qualificação
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Ciente de que a qualificação pessoal e profissional é
prerrogativa basilar para o incremento e melhoria dos processos relacionais,
profissionais e institucional, o CESG, objetivando instituir uma Política de
Capacitação de Docentes e Técnicos Administrativos no âmbito Institucional,
disciplinando e regulamentando a implementação do Plano de Capacitação,
bem como normatizando as condições de trabalho o CESG promove
Programas de Capacitação envolvendo todos os segmentos além de
disponibilizar investimentos em cursos que tenham relevância em âmbito
nacional.
Adotando esse critério, o CESG tem procurado firmar parcerias
com universidades renomadas, tendo já firmado parceria com a UFSCar, para
o oferecimento de Pós-graduação lato sensu em Gestão de Agronegócio,
capacitando assim um grande número de professores neste setor que
corresponde ao meio em que o CESG está inserido.
A Instituição, conforme fora relatado, também tem promovido
internamente cursos de capacitação, principalmente no período de feriados e
férias escolares. Periodicamente são promovidos os seguintes cursos:
- Didática do Ensino Superior: Módulos I, II, III e IV
- Normas Técnicas das IES: Abordagem de todos os aspectos físicos e
organizacionais de uma IES e as exigências do Ministério da Educação
- Curso de Planejamento das Atividades Docentes;
- Curso de Organização, Sistemas e Métodos para Docentes;
- Curso de Docência de Alta Performance;
- Capacitação em Libras;
- Orientação em Sistema Acadêmico e Gestão.

2.2.1.3 - Carreira Docente

O plano de carreira docente já foi feito e aprovado. Segue
abaixo o plano:
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PLANO DE CARREIRA DOCENTE DO
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
Título I
Disposições Preliminares
Art. 1o - O Centro de Ensino Superior de São Gotardo - CESG, entidade
mantenedora da Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo e do
Instituto Superior de Educação de São Gotardo, doravante denominado CESG,
nos termos do seu contrato social e dos regimentos das instituições por ele
mantidas, aprova e institui o presente plano de carreira docente. Instrumento
que regulamenta os procedimentos operacionais e normativos da política de
pessoal docente do CESG.
Art. 2o - Integram o Corpo Docente do CESG os professores em atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
Art. 3o - O compromisso dos membros docentes com o contínuo aprimoramento
de sua capacitação, assim como o compromisso do CESG em proporcionar
condições favoráveis a esse aprimoramento, são pressupostos básicos da
estruturação da carreira do docente.
Art. 4° - Há no CESG apenas uma carreira docente, que obedece aos
princípios básicos que regem as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Título II
Das Finalidades
Art. 5o - As finalidades deste Plano são:
I

- orientar o ingresso, a promoção, o regime de trabalho e as

atividades do corpo docente;
II

- contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos

funcionários, de modo a assegurar um quadro docente qualificado para o
CESG;
III

- estimular o docente para o exercício eficiente e eficaz das funções

que lhe cabe desempenhar; e,
IV

- promover o crescimento funcional do docente.

Titulo III
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Das Atividades Docentes
Art. 6o
I-

São consideradas atividades próprias do Corpo Docente:

as relacionadas com

preservação,

elaboração

e

transmissão

de

conhecimentos, a saber:
a) aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição e debate;
b) trabalhos práticos de treinamento;
c) seleção de alunos, docentes, pesquisadores e verificação de aprendizagem;
d) pesquisa em geral e atividades de extensão;
e) elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino à
pesquisa e à extensão;
f) participação em congressos e reuniões de caráter científico;
g) programas de cooperação e outras formas de intercâmbio inerentes às
atividades de extensão;
II - as relacionadas com a formação ética e cívica dos alunos.
III - as relacionadas com a administração do CESG e de suas instituições
mantidas:
a) responsabilidade de direção e chefia;
b) participação em Órgãos Colegiados e comissões;
c) participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão.

Título IV
Do Corpo Docente
Art. 7o

O Corpo Docente é constituído por:

I

- professores integrantes do Quadro Docente ou Titulares do CESG,

II

- professores visitantes, conferencistas e os de contratos especiais;

III

- professores substitutos.

§ 1o Os professores visitantes, conferencistas e contratos especiais poderão
ser contratados em caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento
de programas especiais de ensino, pesquisa ou extensão.
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§ 2 A contratação de professores visitantes, colaboradores e auxiliares será
feita nos termos das normas específicas com anuência da Entidade
Mantenedora, onde couber, por período determinado.

Título V
Do Regime de Trabalho
Art. 8o O regime jurídico do Pessoal Docente é o da Legislação Trabalhista e
Previdenciária, da Legislação Complementar e demais Leis aplicáveis, sempre
respeitando os preceitos constitucionais, e ainda, observadas as disposições
estatutárias e regimentais, bem como as normas baixadas pela Direção Geral.
Art.9º O professor integrante desse Plano de Carreira Docente fica sujeito a um
dos seguintes regimes de trabalho:
I

-

Regime de tempo integral - TI com obrigação de prestar 40 horas

semanais de trabalho;
II

- Regime de tempo parcial - TP com obrigação de prestar de 12 ou

mais horas semanais de trabalho; e,
III

- Regime horista - HA para os que cumprem as horas semanais de

trabalho e percebem seus vencimentos em função apenas das horas/aula
ministradas.

Título VI
Dos Valores e Vantagens

Art. 10 Os integrantes do Plano de Carreira Docente serão remunerados
segundo a categoria funcional e o regime de trabalho, conforme os valores
expressos na Tabela Salarial das Instituições Mantidas, aprovada pela
Entidade Mantenedora.
Art. 11 A hora/aula compreende, para efeito da remuneração, a aula
efetivamente ministrada e registrada, de acordo com o Plano de Ensino da
disciplina, planejamento e preparação, avaliação dos alunos e registro de notas
e frequência, conforme previsão sindical.
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Art. 12 A distribuição do número de horas destinada ao ensino, pesquisa e
extensão será definida pela área acadêmica a que o Docente estiver afeto,
especificamente pelo coordenador de seu curso.
Art. 13 A remuneração das horas/aula nos cursos ou programas de pósgraduação e extensão, quando ministradas em módulos, será fixada, em cada
caso, em função das características do evento.
Art. 14 A remuneração de professor visitante, conferencista e contratos
especiais é fixada tendo em vista a qualificação do contratado, observada,
sempre que possível, a correspondência com os valores estabelecidos para
professor do quadro docente e o regime de trabalho que lhe for definido, nos
termos do contrato de trabalho.

Título VII
Das Categorias e do Ingresso no Quadro de Carreira Docente

Seção I
Das Categorias

Art. 15 O CESG possui uma Carreira Docente, definida e aprovada pelo
Colegiado Geral, compreendendo as seguintes classes:
a) Professor Graduado;
b) Professor Especialista;
c) Professor Mestre;
d) Professor Doutor .
Art. 16 Os requisitos mínimos para efeito de enquadramento nas categorias
funcionais previstas são, além do diploma de Curso Superior, os seguintes:
I - Professor Doutor: ser portador do título de Doutor, ou superior, ou ainda
equivalente na área em que irá atuar ou afim, obtido em curso credenciado,
reconhecido e qualificado pela CAPES, ou com diploma convalidado em
Instituição Brasileira;
II - Professor Mestre: possuir o título de Mestre na área em que irá atuar ou
afim, obtido em curso credenciado, reconhecido e qualificado pela CAPES ou
com diploma convalidado em Instituição Brasileira;
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III - Professor Especialista: possuir o certificado de Curso de Especialização ou
equivalente na área em que irá atuar ou afim, obtido em Instituição credenciada
ou reconhecida pelo Ministério da Educação e que atenda às normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
IV - Professor Graduado: Possui certificado de graduação ou equivalente na
área em que irá atuar ou afim, obtido em Instituição credenciada ou
reconhecida pelo Ministério da Educação e que atenda às normas
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
Parágrafo único: o CESG por ser uma Instituição de Nível Federal, regulada
pelo Ministério da Educação não admite diplomas em qualquer dos níveis
acima, de Instituição que não seja credenciada, autorizada e ou reconhecida
pelo Ministério da Educação ou CAPES, ou com diplomas de qualquer
Instituição Estrangeira não convalidado em Instituição Brasileira;
Art. 17

A contratação ou dispensa de docente, nos termos da

legislação em vigor, é de competência da Entidade Mantenedora, por proposta
do órgão colegiado competente das instituições mantidas, nos termos dos seus
regimentos e do Contrato Social da Entidade Mantenedora.
Seção II
Do Ingresso

Art. 18 A Direção da Instituição de Ensino mantida fixará, anualmente, por
curso e por classe, o número de vagas a preencher, mediante proposta da
coordenação de cursos.
Art. 19 A contratação de professor será feita pela Entidade Mantenedora,
observada a disponibilidade de vagas e após a realização de processo seletivo,
conduzido pela Direção da Instituição de Ensino Mantida.
Parágrafo único - A seleção será feita por concurso de Titulação, análise de
Curriculum Vitae, seguida de entrevista e, se necessário prova didática.
Art.20 Eventualmente e por prazo determinado o CESG poderá contar com
professores visitantes e convidados, de comprovada qualificação acadêmica ou
profissional, para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão,
dispensado o processo seletivo.
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Título VI I I
Das Categorias Funcionais

Art. 21 As categorias funcionais Doutor, Mestre, Especialista e Graduado,
referidas no art. 15 compreendem 03 (três) níveis de referência: A, B e C.
Parágrafo Único - A admissão de docentes será sempre no nível inicial A
dessas categorias funcionais.
Art. 22 A remuneração do nível de referência da categoria graduado será o
valor estabelecido pelo sindicato profissional e a remuneração do nível de
referência das categorias especialista, mestre e doutor será calculada
tomando-se por base o valor do nível da categoria graduado, acrescido dos
seguintes percentuais:
a) de Professor graduado para professor especialista = 5%;
b) de Professor graduado ou especialista para professor mestre = 10%;
c) de Professor graduado, especialista ou mestre para professor doutor = 15%;
Parágrafo único. Para comprovar a titulação só será aceito pela IES diploma
original do docente.

Título IX
Do Avanço Vertical

Art. 23 Dar-se-á o avanço vertical na Carreira Docente, exclusivamente por
titulação, de acordo com o abaixo especificado para cada classe:
III -

Graduado: será o professor que tenha curso de graduação;
Especialista: será o professor que tenha no mínimo um curso de

Especialização;
III - Mestre: será o professor que tenha no mínimo o curso de Mestrado;
IV - Doutor: será o professor com o curso de Doutorado, ou posterior.
Art. 24 A promoção dos docentes para as categorias funcionais superiores às
que se encontram dar-se-á da seguinte forma:
I-

Para a categoria de Professor Especialista, o Professor Graduado que

concluir o curso de Especialização, que seja credenciado e reconhecido pelo
órgão competente do governo federal;
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II - para a categoria de Professor Mestre, o Professor Especialista que concluir
Curso de Mestrado credenciado e reconhecido pelo órgão competente do
governo federal, em área compatível com sua atuação na Instituição;
III - para a categoria de Professor Doutor, o Professor Mestre que concluir
Curso de Doutorado credenciado e reconhecido pelo órgão competente do
governo federal, em área compatível com sua atuação na Instituição.
Parágrafo único. As promoções a que se refere este artigo serão sempre para
o nível superior da categoria para a qual foi promovido e terão validade nos
termos do artigo 22.
Art. 25 - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o
preenchimento dos seguintes requisitos:
I – ter o docente ingressado na categoria A;
II – ter o docente permanecido por 3 (três) anos na categoria inferior;
III – ter o docente alcançado média geral superior ou igual a 3 (três) na
avaliação institucional;
IV – ter o docente requerido a sua promoção.

Título X
Do Avanço Horizontal por Mérito

Art. 25 O avanço horizontal por mérito dar-se-á mediante pedido protocolado,
instruído com documentos e comprovantes, que serão analisados pelo órgão
colegiado competente.
Art. 26 Conceder-se-á o avanço horizontal por mérito mediante a soma de no
mínimo 40 (quarenta) créditos, podendo o docente chegar até o limite de dois
avanços horizontais na categoria e em que está enquadrado.
Art. 27 Os itens a serem analisados para fins de progressão dentro da
categoria são os constantes da Tabela I, em anexo, integrante deste Ato
Executivo, com seus respectivos créditos.
Parágrafo único. Os itens para análise constantes da tabela que integra este
Ato Executivo devem ser documentados, devendo as atividades e ações terem
sido desenvolvidas a partir da data da última promoção.

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
Art. 28

Para o CESG a publicação de obras de renome nacional se equivale

a Categoria Mestre C, podendo o autor/docente requerer a sua equiparação
para fins de progressão na carreira.
Parágrafo único. A publicação deve atender aos seguintes requisitos:
I – a obra publicada tem que ter vinculação com as disciplinas ministradas;
II – a obra tem que ser potencialmente qualificada como livro-texto, podendo
ser adotada na sala de aula;
III – a obra tem que ser de editora de renome nacional, adotada e conhecida
em outros Estados da federação;
IV – a obra pode ser em autoria ou co-autoria, neste último caso o autor deve
ter sido coordenador da mesma.
Art. 29 Cabe ao autor/docente comprovar suas os requisitos especificados no
artigo anterior, não só com a apresentação da obra, mas sim também com
documentos que comprovem os requisitos especificados.

Título XI
Dos Incentivos

Art. 30. O CESG, na medida de suas possibilidades, dará apoio ao seu corpo
docente para a participação em programas de mestrado e doutorado, podendo
esse apoio ser dado em ajuda de custo para ressarcimento de despesas com
viajem e hospedagem.
Parágrafo único: O apoio referido nesse artigo será concedido por até dois
anos para os cursos de mestrado e por até três anos e meio para os cursos de
doutorado. Ressalta-se que o CESG não arcará com mensalidades
provenientes de programas de pós-graduação Stricto Sensu de Universidades
Particulares.
Art. 31.

É considerado apto a receber o apoio de que trata este Plano o

docente que preencha as seguintes condições:
I - apresente certidão que comprove que ainda faltam, no mínimo 10 (dez) anos
para integralizar o tempo fixado legalmente para a obtenção de sua
aposentadoria;
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II - apresente atestado de matrícula emitido pela instituição que oferece o
curso, devendo esse curso estar recomendado pela CAPES e ser reconhecido
pelo Ministério da Educação;
III - esteja trabalhando no CESG a mais de 5 anos, no exercício do magistério.
Art. 32 O professor pleiteante do beneficio para os cursos de mestrado e
doutorado deverá estar atuando em área correlata ao conteúdo do curso
pretendido e ter sua indicação recomendada pela Direção Geral das
Instituições de Ensino mantidas.
Art. 33 Os docentes beneficiados com o apoio financeiro deste Plano, deverão
firmar, antecipadamente, termo de compromisso, obrigando-se a prestar
serviços ao CESG por no mínimo de cinco anos após o termino do curso, sob
pena de devolução ao CESG da importância por ele despendido, acrescida de
juros e correção monetária.
Art. 34 Na hipótese de o docente interromper, por iniciativa própria, o seu
curso, ou vier a ser demitido por justa causa, ficará ele obrigado a restituir
integralmente a importância paga, até então, pelo CESG, na forma prevista no
respectivo termo de compromisso.

Título XII
Das Disposições Gerais

Art. 35 É facultado à Entidade Mantenedora acatar ou não os pedidos de licença
dos docentes, observada a legislação pertinente.
Art. 36 Os afastamentos para realizar cursos de pós-graduação, participar de
congressos ou seminários e outros eventos, serão objeto de regulamentação
específica.

Titulo XV
Das Disposições Transitórias

Art. 37 A inclusão do professor no Plano de Carreira Docente do CESG ocorrerá
mediante sua manifestação formal.
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§ 1 No caso do docente não optar pela sua inclusão no Plano de Carreira ou
não preencher um dos requisitos do Art. 16, será mantido, na situação anterior,
não fazendo jus, portanto, a qualquer vantagem definida neste plano.
§ 2° As progressões verticais e horizontais somente poderão ocorrer em
conformidade com as normas estabelecidas neste Plano de Carreira.
Art. 38

Para o enquadramento no Plano é exigida uma das seguintes

condições do docente:
I

-

estar contratado como docente e no exercício de suas funções;

ou,
II

- ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime de

trabalho em vigor no CESG.
Art. 39

Cabe à Direção da instituição de ensino constituir Comissão para

implementar o processo de enquadramento dos atuais docentes.
Art. 40 Na hipótese do docente se julgar prejudicado nos seus direitos, poderá
recorrer á Comissão, no prazo de 15 dias, contados a partir da data da
publicação de seu enquadramento, cabendo recurso em última instância ao
órgão colegiado competente da instituição de ensino, com prévio parecer da
Diretoria e posterior encaminhamento à Mantenedora para decisão final.
Art. 41 O Plano de Carreira Docente pode ser reformulado ou alterado
mediante proposta da Direção, ou de pelo menos maioria qualificada dos
membros do órgão colegiado maior da instituição de ensino e encaminhado
para aprovação da Entidade Mantenedora.

São Gotardo, 20 de Novembro de 2008.

João Eduardo Lopes Queiroz
Diretor-Geral

TABELA I
ITENS PARA ANÁLISE E ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS PARA FINS DE AVANÇO
HORIZONTAL NA CARREIRA DOCENTE
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Nº

ITENS
de

pesquisa

aprovados

Créditos

0l

Projetos

e

02

Instituição (1 ponto por projeto)
Projetos de extensão aprovados e

executados

na

0.5

executados na

0.5

03

Curso de extensão ministrado na Instituição (mínimo 30

0.5

04

h/a, 0,5 por curso até 3 pontos no item)
Orientação de dissertação de Mestrado e tese de

3.0

Instituição (1 ponto por projeto)

Doutorado
05

Orientação de monografia em nível de Especialização (até

0.5

06

10 pontos no item)
Orientação de trabalhos de conclusão de curso de

0.3

graduação (até 10,0 pontos no item)
07

Participação em Banca Examinadora de defesa de

1.0

dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado (1 ponto
08

por banca, até 4 pontos)
Partipação em Banca Examinadora de monografia em

0.2

Cursos de Especialização (0,2 ponto por banca, até 3,0)
09

pontos
no item)
Coordenação
de cursos de Pós-Graduação (1 ponto por

1.5

10

ano, até 5 pontos no item)
Participação em administração de ensino superior em nível

0.5

de conselhos na instituição, quando não em razão de outra
função exercida na mesma (mínimo de 1 ano, com máximo
3,0 pontos no item – conta-se por cada ano)
11

Ministrar Conferências na área de sua especialidade (0,3

0.3

ponto por conferência, até 2 pontos no item)
12

Participação em evento científico na área de atuação (0.2

0.2

13

ponto por evento e até 2.0 pontos no item)
Publicação de artigos completos em revistas científicas

1.0

(por artigo)
14

Publicação de resumos em anais de eventos científicos
(0,1 ponto por resumo, até 1,5 pontos no item)

0.1
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15

Publicação

de

livros

ou

coordenação

em

editora

10.0

nacionalmente conhecidas em suas respectivas áreas
(critério: em cada área tem um número de editoras
reconhecida nacionalmente – o livro terá que se encaixar
em uma delas)
16

Publicação de capítulos de livros (adota-se o mesmo

1.0

17

critério do item anterior)
Coordenação geral de simpósios, encontros, congressos,

1.0

seminários e eventos científicos. (1.0 ponto por evento, até
3 pontos no item)
18

2o curso de graduação em área afim

8.0

19

2o curso de especialização, mínimo de 360 horas em área

5.0

afim

2.2.1.4 - O Regime de Trabalho

O regime jurídico do Pessoal Docente do CESG é o da
Legislação Trabalhista e Previdenciária, da Legislação Complementar e demais
Leis aplicáveis, sempre respeitando os preceitos constitucionais, e ainda,
observadas as disposições estatutárias e regimentais, bem como as normas
baixadas pela Direção-Geral. O professor passa a integrar o Corpo Docente do
CESG uma vez formalizado o seu contrato de trabalho.
Em

circunstâncias

especiais,

poderão

ser

contratados

professores e/ou técnicos especializados por prazos determinados, por
indicação dos cursos e/ou Direção Geral, mediante condições estabelecidas
nos respectivos contratos.
Os vencimentos dos Docentes serão diferenciados de acordo
com a respectiva categoria, classe, nível e horas efetivamente dedicadas à
Instituição.
As férias anuais, estabelecidas pela Legislação Trabalhista,
pelas Leis Especiais e Complementares e pela Convenção Coletiva de
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Trabalho, que disponham sobre a matéria, obedecerão a uma escala que
assegure o funcionamento normal da Instituição.
Respeitada a legislação pertinente, o contrato de trabalho
poderá ser rescindido a qualquer tempo, tanto por iniciativa do contratado como
por iniciativa do CESG. A rescisão de contrato por iniciativa do docente deverá
ser formalizada nos termos e nos prazos legais.
O CESG, respeitada a legislação pertinente, poderá rescindir
contratos de trabalho, quando a permanência do contratado deixar de ser da
necessidade ou de interesse da Instituição.
A rescisão de contrato de trabalho por iniciativa da Instituição,
dentre outras razões, poderá ocorrer, quando o docente:
I - demonstrar incompetência científica, didática ou profissional;
II - demonstrar desídia no desempenho de suas funções;
III - adotar procedimentos incompatíveis com as finalidades da Instituição ou
contrários a suas orientações filosófico-cristãs ou à dignidade da vida
universitária;
IV - descumprir as orientações administrativas ou didático-pedagógicas que
norteiam o trabalho docente do CESG;
V – estabelecer confronto político e pessoal com a Direção Geral da Instituição.
Os direitos dos docentes são:
I - receber vencimentos, que variam de acordo com a respectiva categoria,
nível, classe e horas efetivamente dedicadas à Instituição;
II - usufruir vantagens inerentes ao cargo, previstas por lei ou estabelecida nos
contratos de trabalho;
III - participar de congressos, seminários e reuniões de caráter científico,
cultural ou artístico quer no país, quer no exterior, em conformidade com as
normas e prioridades do CESG;
IV - participar, constituídos pelos seus representantes, dos Órgãos Colegiados
do CESG, bem como das comissões que venham a ser formadas, de acordo
com este Regimento;
V - contribuir para o aprimoramento do processo educacional da Instituição;
VI - concorrer a cargos de representação;
VII - receber títulos e honrarias a que fizer jus.
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Os deveres inerentes às atividades dos docentes são:
I - observar, em seu procedimento docente, os princípios e as normas gerais
da Instituição;
II - apresentar, em tempo hábil, para aprovação da Coordenação de Curso, os
Planos de Curso das disciplinas de sua responsabilidade;
III - ministrar suas aulas e cumprir, integralmente, o programa aprovado pela
Coordenação de Curso;
IV - observar o regime escolar, os horários estabelecidos e registrar sua
freqüência no livro próprio;
V - anotar no Diário de Classe a freqüência, a avaliação do aprendizado dos
alunos, a matéria lecionada e encaminhá-lo ao Coordenador de Curso, nos
prazos estabelecidos;
VI - prestar assistência e orientação aos estudantes, promover e incentivar sua
integração na vida escolar, através das atividades didáticas e outros meios
julgados convenientes;
VI - zelar e responsabilizar-se pelo equipamento, material didático e outros
bens do CESG, sob sua custódia ou uso;
VII - participar das reuniões e solenidades do CESG e setor a que pertence e
cumprir, com total desempenho, todas as obrigações contidas no Regimento
Interno;
VIII - cumprir e fazer cumprir, nos prazos hábeis, todas as atribuições,
determinações e solicitações dos órgãos do CESG, bem como desempenhar
os encargos e comissões que lhes forem atribuídos pelas autoridades
escolares;
IX - exercer a ação disciplinar na área de sua competência e apoiar medidas
disciplinares, tomadas pelas autoridades escolares;
X - aperfeiçoar-se e se atualizar didática e profissionalmente;
XI - cumprir fielmente o presente regimento, responsabilizando-se por
quaisquer problemas advindos de sua não atuação.

2.2.2 - Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente, com
Titulação e Regime de Trabalho
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O projeto anterior do CESG era de que até 2008, todos os
professores tivessem cursos de pós-graduação, e ainda, a instituição pudesse
contar com 1/3 de mestres e/ou doutores, essa meta foi atingida e superada.
A partir de 2012 esse quadro evoluiu gradativamente, o que
possibilitou ao CESG atingir o seguinte quadro em 2016:
Atualmente o CESG possui o seguinte quadro:
a) professores graduados: 0 (zero)
b) professores pós-graduados lato sensu: 8 (oito)
c) professores pós-graduados stricto sensu (mestres): 29 (vinte e nove)
d) professores pós-graduados stricto sensu (doutores): 10 (dez)

Atualmente, no quadro de professores, há ainda docentes que
lecionam apenas disciplinas de 40 horas semestrais e outras com 60 horas
semestrais (o que representa apenas 3 horas-aulas por semana). O ideal para
os docentes e para a IES é que o quadro atual diminua, aumentando o número
de horas-aulas de cada professor e conseqüentemente diminuindo o número
de professores horistas.
Desta forma, apesar do crescimento de cursos, a tendência é
que o crescimento de número de professores não seja diretamente
proporcional. Atualmente tem-se uma média de 14 a 15 professores para cada
curso. Pretende-se em 2021 estar com uma média aproximada de 10
professores por curso. Como há cursos com disciplinas correlatas, como no
caso das Administração e Agronomia haverá casos de alguns professores que
poderão lecionar nestes dois cursos em um mesmo semestre. O mesmo caso
ocorre com os cursos de Direito, Administração e Pedagogia. Disciplinas como
Português Instrumental, Sociologia, Filosofia e Antropologia, Economia, Direito
Empresarial e Tributário, e Teoria das Organizações são constantes na maioria
das grades destes cursos, sendo lecionadas em regra por um mesmo docente
habilitado na área.
2.2.3 – Políticas de Qualificação e Carreira Funcional
2.2.3.1 – Políticas de Qualificação
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Ciente de que a qualificação pessoal e profissional é
prerrogativa basilar para o incremento e melhoria dos processos relacionais,
profissionais e institucionais, o CESG, objetivando instituir uma Política de
Capacitação

do

Corpo

Técnico-Administrativo

no

âmbito

Institucional,

disciplinando e regulamentando a implementação da Capacitação, bem como
normatizando as condições de trabalho.
O CESG estimula o aperfeiçoamento do Corpo TécnicoAdministrativo através de cursos, estágios, conferências e outras formas de
treinamento.
A qualificação do corpo técnico-administrativo é realizada
através da disponibilização financeira por parte da instituição para que seus
funcionários freqüentem cursos e treinamentos oferecidos por empresas do
setor.
Já foram disponibilizados recursos para os seguintes cursos:
- Curso de Capacitação para Reconhecimento de Curso
- Curso de Capacitação para Registro Acadêmico
- Curso de Capacitação para Gestão de Secretarias
- Curso de Capacitação para Coordenadores de Curso Superior
- Curso de Capacitação em Informática: Manutenção e Programação
Tais recursos vão desde o pagamento da inscrição, diárias e
transporte aos locais dos eventos (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo
Horizonte normalmente).
2.2.3.2 – Carreira Funcional

O regime jurídico do Pessoal Técnico-Administrativo é o da
Legislação do Trabalho e Previdência Social, Legislação Complementar e
demais leis aplicáveis, bem como as disposições regimentais e outras
emanadas dos órgãos competentes.
A expedição dos atos necessários para o estabelecimento de
horários de trabalho, atribuições e rotinas aplicáveis ao Pessoal Técnico-
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Administrativo

compete

à

Diretoria-Geral,

assim

como

os

atos

de

movimentação, concessão de férias e licenças e aplicação de penas
disciplinares.
A remuneração do Pessoal Técnico-Administrativo poderá
variar de acordo com as funções, categorias, níveis, jornadas de trabalho e
outros critérios estabelecidos no Quadro Próprio da Entidade Mantenedora.
Os direitos e deveres do pessoal técnico-administrativo são os
dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, pela qual se regem os
respectivos contratos, ainda lhes aplicando as disposições deste Regimento,
relativas a obrigações identificadas.
É direito de todo servidor ser tratado com urbanidade pelos
colegas, contar com ambiente digno de trabalho e receber remuneração
condizente com as atividades que desenvolva na Instituição.
É dever de todo servidor zelar pelos bens e interesses do
CESG e trabalhar pelo engrandecimento da obra educacional de que participa.
Como ocorrerá com o corpo docente, em 2006, há a previsão
de estar sendo elaborado e aprovado um Plano de Carreira Funcional, que
estabelecerá itens para análise e atribuição de créditos para fins de avanço
horizontal na

carreira

com

base

em

uma

análise

de

desempenho

individualizada e objetiva.
2.3 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
2.3.1 – Formas de acesso, programas de apoio pedagógico e financeiro
(bolsas)

O ingresso nos Cursos Superiores dar-se-á por intermédio de
Concurso Vestibular, de natureza pública, tendo como requisito a conclusão do
Ensino Médio ou equivalente. Em atenção à legislação em vigor, também são
ofertadas vagas remanescentes ou de desistentes para transferência escolar
voluntária, para alunos de outras instituições de ensino superior que cumpram
os requisitos legais para transferência.
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O CESG, no intuito de garantir a igualdade de oportunidade ao
seu alunado de baixo poder aquisitivo, implementou programas que
proporcionem condições básicas para permanência e bom desempenho
acadêmico. Entre os programas ofertados, podemos destacar:
- Bolsa de estudo;
- Bolsa de trabalho;
- Apoio Psicopedagógico;
- Monitoria.
2.3.2 – Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento
psicopedagógico)

Além do nivelamento exercido dentro da própria sala de aula
através de elaboração de exercícios e revisão de temas constantes no 2º Grau,
o CESG possui ainda um programa de nivelamento que funciona através de
monitorias ministradas pelos próprios alunos. O procedimento é o seguinte:
1 – O coordenador faz uma seleção entre os interessados em oferecer
monitoria, avaliando a capacidade cognitiva e inter-relacional do potencial
monitor;
2 – Após selecionado, a aluno submete-se a dois encontros semanais com o
Coordenador para estarem sendo preparados para a função;
3 – Por fim, os monitores selecionam um grupo de alunos e planejam o apoio
pedagógico aos sábados.
O CESG possui atendimento psicopedagógico individualizado
contando com profissional para tanto.
O procedimento de atendimento ao aluno é da seguinte forma:
1 – Os professores discutem o problema do aluno específico entre eles;
2 – Chegando a uma conclusão sobre a necessidade de uma atenção a este
aluno eles fazem um relatório oral da situação à psicopedagoga;
3 – Por fim, a psicopedagoga convoca o aluno para um atendimento individual,
tentando identificar seu problema de aprendizagem.
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2.3.3 - Organização Estudantil (espaço para participação e convivência
estudantil) – Diretório Acadêmico Rafael Adriano

A Instituição favorece a participação em diversas organizações
representativas dos diversos níveis e modalidades de ensino, ou seja, o pleno
desenvolvimento do exercício da cidadania.
O corpo discente será representado nos Órgãos Colegiados
acadêmicos da Faculdade, com direito a voz e voto, nos termos do regimento.
A representação discente terá por objetivo promover a
cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento da Instituição,
vedadas às atividades de natureza político-partidária.
São

Órgãos

Colegiados do

CESG

com

representação

estudantil:
I - Colegiado Geral;
II - Colegiado de Cursos.
Os representantes discentes e seus suplentes, junto aos
Órgãos Colegiados acadêmicos, deverão ser escolhidos entre uma lista tríplice
de representantes de turma, indicados pelos docentes.
O Corpo Discente do CESG poderá se agregar nos seguintes
organismos:
I - Diretório Central dos Estudantes – DCE;
II - Órgãos Estudantis de Curso: Diretório Acadêmico, Centro Acadêmico ou
Núcleo Estudantil;
III - Associações ou Agremiações diversas, de caráter cívico, social, cultural,
científico, técnico, artístico e desportivo.
Cada

curso

poderá

ter

apenas

um

órgão

oficial

de

representação estudantil.
Atualmente, a partir de 2015, foi criado o Diretório Acadêmico
Rafael Adriano, onde se disponibilizou um espaço para os alunos definirem
suas eventuais políticas estudantis.
2.3.4 – Acompanhamento dos Egressos
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O CESG tem como missão contribuir para o desenvolvimento
pleno e sustentável procurando atender às necessidades dos clientes além do
cumprimento dos requisitos regulamentares, num processo de melhoria
contínua para a eficácia do sistema de gestão.
Dentro deste contexto, se busca o desenvolvimento de
competências profissionais comprometidas com o crescimento profissional dos
alunos. Para o alcance desse objetivo e conseqüente melhoria contínua do
processo de ensino-aprendizagem, realizar-se-á no CESG o evento "Encontros
de Egressos".
Pretendemos ao longo do período 2017-2021 implantar um
sistema contínuo de pesquisa de acompanhamento de egressos que possibilite
a análise de aspectos como, por exemplo: índice de inserção no mercado de
trabalho, nível salarial, índice de empregabilidade e nível de satisfação dos
egressos com o CESG.
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3 - ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

3.1 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

3.1.1 - Princípios Metodológicos

A evolução científico-tecnológica, rapidamente difundida nos
meios sociais e a globalização da sociedade atribuem ao processo educativo
do CESG novos objetivos, conceitos e paradigmas metodológicos, no sentido
de formar pessoas autônomas, solidárias, responsáveis, compromissadas,
críticas, ágeis, criativas, capazes de interagir com a tecnologia e de questionar
as informações, sujeitos capazes de competir no mercado de trabalho e de
solucionar problemas.
Nesta perspectiva, o CESG busca, constantemente, formas de
melhorar o ensino e gerenciar as ações escolares/acadêmicas de forma
democrática e participativa, estendendo o poder de tomada de decisões do
processo educativo para segmentos da comunidade, instâncias coletivas de
decisões e análises das necessidades da escola.
O CESG, concebido como um espaço político-social, formador
de opiniões e condutas participativas e cidadãs, oportuniza novas relações
sociais. Neste caso os Conselhos surgem como uma das alternativas
importantes de promover o coletivo e o fim das práticas fragmentárias do
trabalho pedagógico.
Partindo dos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) e das Diretrizes Curriculares Nacionais, a
Interdisciplinaridade - a interação dos conhecimentos e a Contextualização o sentido do que se aprende favorecerão o sentido do conhecimento
universitário para o aluno.
Os projetos pedagógicos dos 2 cursos de graduação do CESG
têm como prioridade acadêmica o acompanhamento da flexibilização curricular
implantada em 2003, buscando a melhoria do ensino. A instituição está atenta
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ao processo contínuo de mudanças que ocorre na sociedade e consciente do
papel institucional na formação do cidadão.
Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação estão
sistematizados por curso, estabelecendo diretrizes pedagógicas e condução da
atual estrutura curricular em funcionamento. Entre os principais componentes
de cada projeto, destacam-se a justificativa social e institucional, objetivos do
curso, perfil profissional, áreas de atuação, qualificação e capacitação do corpo
docente, estrutura curricular, atividades curriculares e extracurriculares, infraestrutura acadêmica e logística, estágios orientados e supervisionados, política
de aperfeiçoamento e qualificação dos recursos humanos envolvidos, entre
outras diretrizes.
Todos os projetos pedagógicos dos cursos estão sendo
constantemente revistos, seguindo as novas orientações do Ministério da
Educação.
Mais especificamente, objetiva-se o incentivo a prática da
pesquisa, como princípio formativo para a construção do conhecimento, com
ênfase no ensino de graduação, avaliação dos cursos de graduação em
funcionamento no CESG, e futura elaboração do Manual Docente-Discente,
com informações relevantes sobre normas acadêmicas, prazos, direitos e
deveres de docentes e discentes, assessoramento didático-pedagógico a
discentes e

docentes,

com

vistas à melhoria

do

processo

ensino-

aprendizagem.
Em relação a avaliação de aprendizagem dos discentes, esta
ocorre por meios de instrumentos personalíssimos, onde cada docente tem
total liberdade para avaliar os discentes, distribuindo é claro, a pontuação em
conformidade com os parâmetros pré-traçados pela Instituição, sempre é claro
buscando detectar o grau de progresso do discente em cada conteúdo e o
levantamento das dificuldades.
O número de verificações de aprendizagem, durante o
semestre, deverá ser no mínimo de 06 (seis) verificações para disciplinas com
mais de até 40 h e 02 (duas) verificações para disciplinas com menos de 40 h.
A média semestral, por disciplina, corresponderá à média aritmética das
verificações de aprendizagem realizadas durante o semestre limitando-se a 50
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pontos bimestrais e 100 semestrais. O processo de apuração do rendimento
escolar tomará por base cada disciplina.
O CESG incentiva a presença maciça em sala de aula,
atribuindo 10% dos pontos à presença do aluno, desta forma, 10 pontos só
serão adquiridos pelo aluno que tiver 100% de presença em todas as aulas.
No plano de metas, busca-se o aperfeiçoamento e a melhoria
das condições de ensino através de ações objetivando o aprimoramento do
trabalho docente, ampliações e melhoria das condições de infra-estrutura,
equipamentos e ambiência das salas de aula e laboratórios, racionalização do
uso dos espaços físicos disponíveis, expansão do programa de incentivo à
produção de materiais didáticos, implantação de acesso a modernas
tecnologias,

implantação

de

programas

que

objetivem

a

formação

interdisciplinar e o trabalho em equipe, capacitação da equipe de trabalho e
docentes, oferecendo oportunidades de atualização, garantindo assim,
qualidade e confiabilidade na prestação de serviços.
A política pedagógica de pós-graduação do CESG deve ser
vista como um compromisso público e institucional, que pretende promover a
articulação de parcerias interinstitucionais visando à institucionalização de
diferentes formas de cooperação científica e tecnológica. O CESG, visando a
qualidade total da educação superior nele desenvolvida, procura desenvolver
parcerias com Universidades Federais ou Universidades Particulares com
notória qualidade de ensino, para o oferecimento de cursos de pós-graduação,
uma vez que, desta forma há como garantir a excelência desenvolvida nestes
cursos.
3.1.2 – Plano para atendimento à necessidades pedagógicas: definições
através de critérios gerais

3.1.2.1 - Perfil do Egresso

Coloca-se como objetivo, a formação de um profissional capaz
de compreender o passado e projetar o futuro, que seja comprometido com o
avanço científico, filosófico e cultural, que promova a qualidade de vida e bem
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estar social, que respeite os direitos humanos e o equilíbrio ecológico, que
tenha qualificação técnica para uma ação eficaz, que tenha capacidade para se
adaptar à dinâmica do mercado de trabalho e visão para ampliá-lo, que seja
capaz de pensar e aprender a aprender, detectar e solucionar problemas,
generalizar

o

conhecimento

adquirido,

acompanhar

a

evolução

do

conhecimento com suas diferentes formas de organização e respectiva
inserção no processo histórico, que saiba aplicar o método científico, que tenha
postura ética e que saiba obter prazer no trabalho.
Desta forma, o CESG procura formar profissionais com sólida
formação técnico-científica e profissional geral, capacitado a absorver e
desenvolver novas tecnologias, estimulado a atuar crítica e criativamente na
identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos,
econômicos, sociais e culturais, com visão ética e humanística em atendimento
às demandas da sociedade”.
3.1.2.2 – Seleção de Conteúdo

O sistema educacional brasileiro se baseia na suposição de
que a formação genérica e básica dos estudantes se dá ao segundo grau,
cabendo às universidades a função de formação profissional e especializada
(em contraste, o "college" norte-americano tem por objetivo a educação geral).
A introdução do ciclo básico na reforma de 1968 significou o reconhecimento
de que a escola secundária brasileira não está desempenhando esta função de
forma adequada, e que por isto seria necessário supri-la no início dos cursos
superiores.
A experiência brasileira do ciclo básico não parece ter dado
resultados adequados na maioria dos casos, está requerendo uma urgente
reavaliação. O que é claro, no entanto, é que a função a que ele se propõe
deve ser desempenhada de alguma forma nas instituições de ensino superior,
seja no atual formato, seja em uma seqüência de cursos paralela ao ciclo
profissional, seja de maneira implícita através das próprias disciplinas do ciclo
profissional. Seja qual for o formato adequado, será sempre importante indagar
coisas tais como: Em que medida as instituições de ensino estimulam nos
alunos o interesse pelo estudo? Em que medida os alunos encontram ou não
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condições de expandir seus conhecimentos na medida de sua potencialidade?
Em que medida competências genéricas, como a capacidade de pesquisar, de
inovar, de trabalhar em grupo, de se organizar para o trabalho, são
estimuladas? Uma lista de objetivos deste tipo, que poderia ser utilizada em um
processo avaliativo, inclui entre outras as seguintes dimensões2:
- desenvolvimento de habilidades de comunicação escrita e oral;
- desenvolvimento de habilidades analíticas;
- desenvolvimento da capacidade de resolver problemas;
- desenvolvimento da capacidade de fazer juízos de valor;
- melhoria da capacidade de interação social;
- compreensão das relações entre os indivíduos e seu meio ambiente;
- desenvolver a compreensão sobre o mundo contemporâneo;
- desenvolver a compreensão e a sensibilidade para as artes e o conhecimento
das humanidades;
- proporcionar uma capacitação mínima e familiaridade com as metodologias e
abordagens das ciências modernas;
- desenvolver nos estudantes interesse pelas questões de fronteira em sua
área de especialização.
Questões como estas podem e devem ser dirigidas a qualquer
curso superior, e permitem comparações significativas não somente dentro de
cada área de conhecimento, mas também entre elas.
Outro fator importante, e que também merece ressalva, é o
fator da análise do currículo das disciplinas.
Derek Bok3 relata que existem três questões perenes nas
discussões sobre o currículo.
A primeira delas se prende ao fato de se saber quanto se deve
prescrever e quanto se deve deixar à livre escolha dos estudantes. Bok alerta
para o fato de que, como nós, “os que defendem exigências detalhadas alegam
que os estudantes pré-universitários são jovens demais para saber quais os

2

BOK, Derek. Toward Higher Learning - The Importance of assessing outcomes. Change. Nov.
Dec. 1986; p. 21.
3
BOK, Derek. Ensino Superior (Tradução de José Livio Dantas). Rio de Janeiro: Forense
Universitária. 1988; pp. 52 - 54.
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assuntos que são verdadeiramente importantes, e demasiado inclinados a
cursos de importância imediata ou prática.”4
De certo é isso mesmo que ocorre. Dificilmente os alunos
poderão identificar as matérias que são de demasiada importância para sua
área de atuação, ainda mais, quando se tem perceptivelmente um refluxo, uma
decaída, no nível da Educação Básica brasileira.
A segunda delas se liga a questão de como saber atingir
amplitude na educação de todo estudante. Bok ressalta que a respeito desta
questão três correntes de pensamentos se formaram:
Um dos grupos enfatiza a transmissão de um corpo definido de
ensinamentos, quase sempre captado numa lista das grandes obras do
pensamento humano. Como afirma Allan Bloom, "Filosofia e estudos liberais
exigem, de um modo geral, a mais cuidadosa atenção para aquilo que
freqüentemente é chamado de grandes livros. Isto porque (esses livros) são
expressões de mestres que provavelmente não iremos conhecer em pessoa,
porque neles encontramos os argumentos que admitimos sem reflexão como
corretos e porque são as fontes para alternativas esquecidas (Allan Bloom. The
Failure of the University. Daedalus. 1974. p. 60)." Uma outra escola de
pensamento salienta o conhecimento com os principais meios pelos quais a
inteligência humana apreende o mundo - métodos de compreensão e
indagação sobre literatura, arte, filosofia, moral, história, economia e
sociedade, bem como fenômenos físicos e biológicos. Essa proposta de ensino
liberal considera a educação preparatória como um fundamento que dá aos
estudantes o acesso a muitos campos que eles podem seguir no futuro. O
terceiro campo advoga obter amplitude simplesmente exigindo que os
estudantes façam um certo número de cursos em cada uma das diversas
categorias como ciências sociais, ciências naturais e humanidades.5
O Centro de Ensino Superior de São Gotardo busca promover
o ensino de graduação e pós-graduação, a pesquisa e a extensão universitária,
desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a saúde e prestar
serviços especializados à comunidade. A Instituição busca formar profissionais
4
5

BOK, Derek. Ibidem; p. 52-53.
BOK, Derek. Ibidem; p. 54.
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de qualidade e gerar, transmitir e disseminar conhecimentos científicos,
tecnológicos, artísticos e culturais, por meio do ensino, da pesquisa e da
prática social.
Para tanto a seleção dos conteúdos é feita com base na
organização e desenvolvimento curricular dos cursos buscando práticas
pedagógicas inovadoras para cada unidade curricular, em função das
habilidades e competências identificadas para o egresso.
Observa-se a pertinência dos currículos, tendo em vista a
missão e objetivos do CESG e as demandas sociais da região; além da
qualidade e disponibilidade do acervo bibliográfico utilizado em cada unidade
curricular.
Tendo em vista a melhoria do Ensino observa-se a relevância
social e cientifica dos conteúdos que serão organizados pelo professor com a
orientação da coordenação pedagógica.
3.1.2.3 – Princípios Metodológicos

O trabalho desenvolvido pelo CESG deverá focar às áreas
básicas e específicas priorizando as demandas sociais. Buscando gerar
conhecimento em todos os campos do saber e disseminá-los em padrões
elevados de qualidade, atendendo as demandas sócio-econômicas local,
regional ou nacional.
Essas diretrizes devem basear-se em ações que interagem a
pesquisa, a graduação e a extensão.

3.1.2.4 - Processos de Avaliação

A verificação do desempenho acadêmico será feita por
disciplina,

compreendendo

a

apuração do

rendimento

escolar

e

da

assiduidade.
O rendimento escolar será aferido através de avaliações
parciais realizadas ao longo do semestre letivo, sendo necessário a realização
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de avaliações de aprendizagem bimestrais. As avaliações para aferimento do
rendimento escolar, de acordo com a natureza da disciplina, poderão ser
realizadas de múltiplas formas, processos e técnicas, adequadas a cada
situação.
Ao final de cada bimestre letivo será atribuída ao aluno uma
média resultante das avaliações que correspondam à metade dos pontos
distribuídos.
Será facultado, nas disciplinas com até 2 (duas) aulas
semanais, ouvida a Coordenação de Curso, a aplicação de apenas uma
avaliação bimestral, desde que na forma de prova escrita ou gráfica, para
obtenção da nota bimestral.
A forma e os critérios estabelecidos para obtenção das médias
bimestrais de cada disciplina deverão constar dos Planos de Curso aprovados
pela Coordenação, os quais deverão ser comunicados aos alunos no início do
ano letivo.
Caso o Colegiado de Cursos não determine as formas de
avaliação em cada semestre letivo, caberá ao professor da disciplina escolher
a forma de avaliação e sua aplicação, bem como proceder ao respectivo
julgamento.
É assegurado ao aluno o direito de requerer, via Protocolo, a
revisão de provas escritas e gráficas, desde que devidamente fundamentada e
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da divulgação da nota pelo
professor em sala de aula.
O aluno que deixar de comparecer à prova escrita, gráfica, oral
ou de outra forma de avaliação pré-determinada, deverá requerer “Segunda
Chamada” junto ao Protocolo, no prazo de 48 horas, justificando a ausência e
apresentando documento comprobatório, se solicitado. Caberá ao Professor da
Disciplina o deferimento ou não do pedido.
As notas bimestrais e a média resultante do exame final
deverão ser encaminhadas ao setor competente nos prazos fixados pelo
Calendário Escolar.
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Será concedida avaliação especial ao aluno que, com
freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), obtiver na disciplina
média inferior a 60% e igual ou superior a 40%.
Não haverá avaliação especial nas disciplinas que envolvam
conteúdos essencialmente práticos.
Além dos estágios supervisionados, a Coordenação de Curso
poderá indicar outras disciplinas que, por sua natureza essencialmente prática,
se tornem impossível ou inadequada a aplicação do exame final.
A nota mínima de aprovação, nestes casos, deverá ser igual ou
superior a 60%.
Será considerado aprovado, em cada disciplina, o aluno que
obtiver 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência e média igual ou superior
a 60% (sessenta por cento). Será considerado aprovado o aluno que obtiver
Média Final igual ou superior a 60% (sessenta por cento) e freqüência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) no cômputo geral de todas as
disciplinas.
Será considerado reprovado na disciplina o aluno que:
a) tiver média semestral inferior a 40%;
b) tiver obtido média semestral inferior a 60%, após a realização da avaliação
especial;
c) tiver freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento);
O aluno reprovado em três ou mais disciplinas, inclusive
naquelas cursadas em regime de dependência, ficará retido na série, devendo
cursar apenas as disciplinas em que não tiver logrado aprovação, incluindo as
dependências e, se for o caso, as adaptações.
Ao aluno reprovado em até três disciplinas será permitida a
matrícula na série seguinte, aplicando-se o regime de dependência, em que
deverá cursar a(s) disciplina(s) reprovada(s), simultaneamente com as
previstas no currículo para aquela série.
No regime de dependência ficará o aluno obrigado a cumprir as
mesmas exigências de freqüência e aproveitamento estabelecidas para as
disciplinas normais.
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A

avaliação

da

aprendizagem

ocorrerá

por

meios

de

instrumentos próprios, buscando detectar o grau de progresso do(a) discente
em cada conteúdo e o levantamento das dificuldades.
O número de avaliações de aprendizagem, durante o semestre,
deverá ser no mínimo de 02 (duas).
A média semestral, por disciplina, corresponderá à média
aritmética das verificações de aprendizagem realizadas durante o semestre. O
processo de apuração do rendimento escolar tomará por base cada disciplina.

3.1.2.5 - Práticas Pedagógicas Inovadoras já adotadas
• Projetos Interdisciplinares;
• Projetos Integradores;
• Metodologia científica no desenvolvimento de trabalhos;
• Curso de Introdução à pesquisa científica teórico-prático;
• Projeto Gestão da Produção em análise;
• Projeto Brinquedoteca;
•Disponibilização de Datashow para os professores;
•Projeto de Júri Simulado.

3.1.2.6

-

Políticas

de

Estágio,

Prática

Profissional

e

Atividades

Complementares

O Estágio Supervisionado, parte integrante do currículo, é
realizado de acordo com o Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado
para Cursos Superiores no intuito que o aluno tenha a compreensão dos
fundamentos

sócio-culturais,

científicos

e

tecnológicos

historicamente

acumulados; o desenvolvimento de uma postura crítica, criativa e responsável;
a preparação para o trabalho e prosseguimento de estudos.
A prática profissional, sob a forma de estágio supervisionado, é
parte integrante dos currículos da graduação, na forma identificada em cada
estrutura curricular, e tem por finalidade familiarizar o estudante com a

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
atividade para a qual se encaminha e treiná-lo no exercício direto dessa
atividade.
O estágio supervisionado curricular obedece a regulamento
próprio, organizando-se e se desenvolvendo segundo as necessidades da
formação profissional específica e de acordo com a legislação disciplinadora da
espécie.
O estágio supervisionado é realizado sob a responsabilidade
da Coordenação de Curso, à qual cabe programar previamente as atividades a
serem desenvolvidas, acompanhar os trabalhos e as práticas e promover o
julgamento das condições demonstradas pelos alunos, como atividade regular
de ensino, decidindo pela sua suficiência ou não.
Segue a seguir o Regulamento Institucional do Estágio
Supervisionado:
REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1º - O presente regulamento integra o projeto pedagógico dos Cursos
superiores de graduação do Centro de Ensino Superior de São Gotardo –
CESG - e tem por finalidade definir normas e critérios para a realização do
Estágio Curricular Supervisionado, elemento curricular obrigatório nos Cursos
superiores de graduação.

Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado é componente curricular que visa
a aplicação dos princípios e conceitos da aprendizagem acadêmica e a
consolidação da relação teoria/prática como forma de assegurar ao aluno uma
prévia dos desempenhos profissionais desejados, segundo as peculiaridades
de cada Curso.
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Art. 3º - O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade obrigatória para
os Cursos superiores de graduação do CESG não sendo possível sua dispensa
a qualquer título, sendo desenvolvido de acordo com o programa estabelecido
para cada Curso.
Parágrafo único - Quando o Programa do Estágio Curricular Supervisionado
do Curso indicar o desenvolvimento de forma diversificada deverá especificar a
carga horária máxima para cada tipo de atividade a ser desenvolvida por aluno.

Art. 4º - Os alunos que exercerem atividades profissionais em áreas correlatas
a seu Curso, na condição de empregados devidamente registrados,
autônomos, prestadores de serviços ou empresários, poderão considerar tais
atividades como parte da carga horária de Estágio Curricular Supervisionado.
§ 1º - A aceitação do exercício de atividades profissionais a que se refere o
caput deste artigo, como Estágio Curricular Supervisionado, dependerá da
decisão do professor orientador que levará em consideração, o programa de
estágio estabelecido para o Curso, o tipo de atividade desenvolvida e o valor
de sua contribuição para complementar a formação profissional.
§ 2º - Ao requerer o aproveitamento de suas atividades profissionais como
Estágio Curricular Supervisionado, o aluno deverá apresentar documentação
que comprove o vínculo da atividade que desenvolve com as indicações do
programa de Estágio Curricular Supervisionado do Curso.

Art. 5º - O Estágio deverá ser realizado em empresas, instituições públicas ou
privadas, organizações sociais devidamente conveniadas com o CESG, e que
apresentem condições de proporcionar experiências na área de formação do
aluno.
Parágrafo único – A participação do aluno em projetos de interesse para a
instituição ou para a sociedade, devidamente aprovada pelo colegiado do
Curso, poderá ser considerada como Estágio Curricular Supervisionado.

Art. 6º - Considerando que o Estágio Curricular Supervisionado objetiva o
contato direto do estudante com ambientes e práticas da profissão, exigindo
conhecimentos prévios, cada Curso definirá em seu Projeto Pedagógico o
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período e/ou carga horária cursada e/ou disciplinas cursadas a partir do qual o
aluno poderá iniciar as atividades do Estágio Curricular Supervisionado.

Art. 7º - Para a realização do Estágio Curricular Supervisionado o estudante
deverá estar regularmente matriculado no Curso.

Art. 8º - O Estágio Curricular Supervisionado será desenvolvido com base nos
dispositivos legais referentes, Lei Nº 6.494/77 e Decreto Nº 87.497/82 e outros.

Art. 9º - A realização do Estágio Curricular Supervisionado será precedido da
formalização do Termo de Convênio e do Termo de Compromisso celebrados
entre o estudante e a organização concedente, com interveniência obrigatória
do CESG, o que ocorrerá por meio das respectivas Coordenações de cada
Curso.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DAS COORDENAÇÕES E DO
COORDENADOR DE CURSO EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

Art. 10º - São atribuições da Coordenação de Curso do CESG:
I – Estabelecer, acompanhar e avaliar diretrizes gerais para a prática do
Estágio Curricular Supervisionado;
II – Garantir o cumprimento da legislação específica sobre Estágio Curricular
Supervisionado;
III – Cadastrar e manter atualizados os dados das organizações concedentes
de estágio;
IV – Identificar, classificar e divulgar oportunidades de estágio;
V – Propor convênios e/ou contratos visando estabelecer parcerias para gerar
oportunidades de estágio;
VI – Elaborar e divulgar semestralmente o relatório geral do Estágio Curricular
Supervisionado;
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VII – Divulgar as ofertas de estagiários de cada Curso para as empresas,
organizações, associações e comunidades;
VIII – Celebrar o Termo de Compromisso de Estágio entre o aluno e a
concedente da oferta de estágio;
IX – Socializar junto aos professores orientadores as produções e orientações
relativas a Estágio Curricular Supervisionado.
X – Coordenar, em parceria com os coordenadores dos Cursos, o
planejamento e desenvolvimento das atividades relacionadas com Estágio
Curricular Supervisionado.
XI – Avaliar, quando solicitado, a relação de pertinência das oportunidades de
estágio com áreas de conhecimento e disciplinas do Curso;
XII – Orientar, quando solicitado, o desenvolvimento de alunos em atividades
de estágio referentes a disciplinas específicas;
XIII – Aprovar o programa de Estágio Curricular Supervisionado do Curso.

Art. 11 - Compete ao Coordenador do Curso:
I – Articular com a Coordenação de Curso o encaminhamento de questões
relativas ao Estágio Curricular Supervisionado;
II – Indicar o professor orientador de Estágio Curricular Supervisionado;
III – Definir, semestralmente, com base no número de turmas a serem
atendidas, a carga horária do professor orientador de Estágio Curricular
Supervisionado;
IV – Aprovar o plano de trabalho semestral dos professores orientadores e
avaliar o seu desenvolvimento;
V – Promover o envolvimento dos professores das disciplinas específicas da
formação profissional do Curso, como co-orientadores do Estágio Curricular
Supervisionado.

Art. 12 - O Coordenador de Curso, após audiência da Coordenação de Curso,
deliberará sobre como realizar-se-á o Estágio Supervisionado em seu
respectivo Curso, emitindo em seguida um Manual de Orientação de Estágio
Supervisionado, ou adotando um já existente no mercado bibliográfico.
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Art. 13 - Cada Aluno terá um Professor Orientador de Estágio Curricular
Supervisionado a quem compete:
I – Elaborar o programa de Estágio Curricular Supervisionado para o Curso
indicando as áreas que devem ser obrigatoriamente contempladas;
II – Atuar como mediador entre o aluno e demais professores do Colegiado do
Curso na busca de orientações para questões específicas;
III – Identificar, selecionar e classificar as oportunidades de estágio,
divulgando-as aos alunos;
IV – Orientar cada aluno na elaboração do Plano Individual de Estágio e quanto
a aspectos legais e administrativos;
V – Acompanhar cada aluno no desenvolvimento do Estágio Curricular
Supervisionado mantendo atualizados os registros de acompanhamento e de
resultados finais;
VI – Promover encontros com alunos estagiários e professores do Curso,
visando compartilhar as experiências;
VII – Orientar e acompanhar os processos de supervisão do estágio junto a
Instituição Concedente;
VIII – Elaborar relatório semestral do desenvolvimento do Estágio Curricular
Supervisionado e encaminhar cópia à Coordenação de Curso e ao
Coordenador do Curso.
IX – Encaminhar à Coordenação de Curso, o aluno com a respectiva oferta de
estágio para a formalização do Termo de Compromisso de Estágio.
X – Encaminhar, no final de cada semestre letivo, para a Secretaria de
Assuntos Acadêmicos a listagem nominal de alunos por turma com as
indicações de número de horas desenvolvidas e situação (concluído ou
cursando), para os devidos registros.
Art. 14 – Compete à Secretaria de Assuntos Acadêmicos:
I – Proceder o registro no histórico escolar do aluno indicando o número de
horas já desenvolvidas e se está concluída ou em curso;
II – Fornecer, no início de cada semestre letivo, listagem nominal de alunos
matriculados no Curso, aptos a desenvolver a atividade de Estágio Curricular
Supervisionado.
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Art. 15 - Compete ao Estudante:
I – Articular-se com o professor orientador de seu Estágio Curricular
Supervisionado para receber as orientações necessárias;
II – Responsabilizar-se pela busca de oportunidades de estágio observando as
normas legais estabelecidas;
III – Elaborar o Plano Individual de Estágio Curricular Supervisionado;
IV – Zelar pelo efetivo cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado como
elemento agregador da vinculação teoria-prática, essencialmente relativa à
natureza da formação profissional;
V – Responsabilizar-se pelos relatórios avaliativos a serem emitidos pela
Organização Concedente;
VI – Articular-se com a Coordenação de Curso para atendimento da
documentação

necessária

para

a

efetivação

do

Estágio

Curricular

Supervisionado;
VII – Apresentar ao seu Professor Orientador os relatórios de estágio,
necessários para comprovação e avaliação das atividades realizadas.

Art. 16 - Compete a Organização Concedente:
I – Formalizar parceria com o CESG para o preenchimento das oportunidades
de estágio oferecidas;
II – Promover a seleção dos candidatos para as vagas de estágio;
III – Proporcionar ao estudante estagiário o desenvolvimento de atividades
inerentes a formação profissional em curso;
IV – Indicar o Supervisor de Estágio que se responsabilizará pela orientação,
acompanhamento e avaliação das atividades a serem desenvolvidas pelo
aluno;
V – Responsabilizar-se pelo seguro de acidentes pessoais para cada aluno
estagiário;
VI – Efetuar o pagamento da bolsa-estágio quando houver previsão nesse
sentido.

Art. 17- Compete ao Supervisor de Estágio:
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I – Promover a integração do estagiário com a situação de estágio;
II – Ajudar o estagiário na elaboração do Plano de Estágio;
III – Proceder à avaliação de desempenho do estagiário em conjunto com o
Professor Orientador;
IV – Orientar o estagiário durante o período do estágio.
Parágrafo único – O Coordenador de Curso poderá nomear mais de um
Supervisor de Estágio ao seu critério.

CAPÍTULO III
DAS AVALIAÇÕES DE RENDIMENTO

Art. 18 - A verificação de rendimento na atividade de Estágio Curricular
Supervisionado dar-se-á pelo:
I – Cumprimento da carga horária total estabelecida;
II – Aproveitamento satisfatório.
Parágrafo único – Avaliação de aproveitamento será realizada considerando
os seguintes itens:
a.

Avaliação do Supervisor do Estágio;

b.

Avaliação do Professor Orientador formalizada nos relatórios parciais,
em pelo menos dois momentos durante a realização do estágio;

c.

Relatório final.

Art. 19 - Os resultados finais e de acompanhamento para efeito de registros
acadêmicos no histórico escolar do aluno serão expressos com as indicações:
CONCLUÍDO, para os alunos que tiverem concluído a atividade e CURSANDO,
para aqueles que estão em processo.
Art. 20 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela
Coordenação de cada Curso, que a partir desta data, detém poderes
deliberativos sobre o Estágio Supervisionado nesta Instituição, respeitando as
Leis Federais, as deliberações dos respectivos Conselhos, e Regimento Interno
da Instituição.
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Art. 21 – Este Regulamento entrará em vigor a partir de Julho de 2005.

3.1.2.7 - Políticas de Educação Inclusiva (PNE - Portadores de Necessidades
Especiais)

O CESG possui entre seus princípios, o atendimento as
necessidades de Portadores de Necessidades Especiais.
Para isso possui toda a sua estrutura física com medidas e
condições acessíveis a PNE.
Em relação a adequação pedagógica, não houve ainda a
necessidade da sua promover, visto que, a instituição não consta ainda com
deficientes áudio-visuais.

3.2 - OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS
3.2.1 – Cursos Atualmente Oferecidos

CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELO CESG:

Nome do Curso:
Número de Vagas Anuais
realmente ofertadas:
Turno de
Funcionamento:
Dimensão das Turmas:

Máximo de 48 alunos

Regime de Matrícula:

Semestral por período

Integralização
Situação Atual:
Tamanho das Salas:
Nome do Curso:
Número de Vagas
Anuais:
Turno de
Funcionamento:
Dimensão das Turmas:

Pedagogia
48 vagas
Noturno

7 semestres
Conceito Bom no Reconhecimento e Nota 3 no
ENADE
55m²
Administração
60 vagas
Noturno
Máximo de 60 alunos
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Regime de Matrícula:
Integralização
Situação Atual:
Tamanho das Salas:
Nome do Curso:
Número de Vagas
Anuais:
Turno de
Funcionamento:
Dimensão das Turmas:

Semestral por período
8 semestres
Conceito Bom no Reconhecimento, Nota 3 no
Enade - CC 4
55m²
Engenharia de Produção
50 vagas
Noturno e quinzenalmente aos Sábados
Máximo de 50 alunos

Regime de Matrícula:

Semestral por período

Integralização
Situação Atual:
Tamanho das Salas:

10 semestres
Conceito Bom no Reconhecimento - CC 3
55m²

Nome do Curso:
Número de Vagas
Anuais:
Turno de
Funcionamento:
Dimensão das Turmas:

Direito
60 vagas
Noturno e quinzenalmente aos Sábados
Máximo de 60 alunos

Regime de Matrícula:

Semestral por período

Integralização
Situação Atual:
Tamanho das Salas:

10 semestres
Conceito Bom no Reconhecimento
60m²

3.2.1 – Cursos a serem oferecidos a partir de 2017

CURSOS SUPERIORES DE GRADUAÇÃO A SEREM
OFERECIDOS PELO CESG:

Nome do Curso:
Número de Vagas
Anuais:
Turno de
Funcionamento:

Agronomia
48 vagas anuais
Noturno e aos Sábados
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Dimensão das Turmas:

Máximo de 48 alunos

Regime de Matrícula:

Semestral por período

Integralização
Situação Atual:
Tamanho das Salas:

10 semestres
Conceito 4 na Autorização de Curso
60m²

Nome do Curso:
Número de Vagas
Anuais:
Turno de
Funcionamento:
Dimensão das Turmas:

Engenharia Computacional
30 vagas anuais
Noturno
Máximo de 30 alunos

Regime de Matrícula:

Semestral por período

Integralização
Situação Atual:
Tamanho das Salas:

10 semestres
Conceito 3 na Autorização de Curso
40m²
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4 - INFRAESTRUTURA
4.1 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
4.1.1 - Instalações
4.1.1.1 – Salas de Aula

As salas de aulas da Instituição possuem as seguintes
medidas:
- 8 salas com 55 m²;
- 1 sala com 60 m²;
- 5 salas com 75 m²;
As salas são de piso branco, beje ou marrom, com portas de 92
cm de largura, suficiente para acesso de deficientes físicos.
A Iluminação é ampla, sendo composta por seis conjuntos de
lâmpadas florescentes, contendo três lâmpadas cada um, o que perfaz 18
lâmpadas em cada sala.
Em relação à acústica, as salas possuem forro de PVC
apropriados para um sistema acústico favorável.
A ventilação das salas é adequada.
Cada sala possui um quadro branco, em Datashow em todas
as salas.
4.1.1.2 – Biblioteca

A biblioteca possui 360 m² comportando quase cem alunos
sentados, sendo composta de 8 mesas redondas com 5 cadeiras cada (40
lugares), 2 mesas retangulares com 5 cadeiras cada (10 lugares), uma mesa
oval com 10 cadeiras (10 lugares), 3 mesas retangulares com 7 cadeiras cada
(21 lugares), duas salas de estudo individual com 8 cadeiras cada uma (16
lugares).
Possui dois computadores para pesquisa do acervo.
Possui ainda 7 computadores para consulta dos alunos.
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Possui ainda, 5 prateleiras de madeira, com capacidade para
1200 livros (em média) cada uma. Possui ainda Estantes com capacidade de
mais 10 mil livros.
O

acervo

bibliográfico

e

de

vídeos/dvds

totalizam

aproximadamente 20.000 exemplares.
Quadro de funcionários é composto por 1 bibliotecário, 1
auxiliar e 4 estagiários e o horário de atendimento é de segunda a sexta de
14:30 as 22:30 hs, sábado de 08:00 às 17:00 hs e no domingo de 8 a 12 e de
14 as 18 hs. A biblioteca presta serviços de empréstimo, referência, Comut
(Programa de Comutação Bibliográfica), etc.
4.1.1.3 – Laboratórios
4.1.1.3.1 – Laboratório de Informática e Acesso dos Alunos aos Computares

O laboratório de informática possui 64m², possuindo três longas
bancadas com 50 cadeiras, e capacidade para 30 computadores. Atualmente o
laboratório possui 30 computadores.
Ainda possui um quadro Smart Board e um Datashow.
Possui sistema de refrigeração composto por 2 equipamentos
condicionadores de ar.
Dentre outros, há os seguintes softwares instalados: Arena
Free (Simulação), Google SketchUp (Desenho Técnico e Modelagem 3D),
LINDO (Programação linear, inteira e quadrática), Microsoft Office Access
(Banco de Dados), Microsoft Office Excel (Planilha Eletrônica), Open Project
(Gerenciador de Projetos), Scilab (Computação numérica e cálculo), Skype
(Comunicação instantânea, incluindo videoconferência e chamada de voz),
SolidWorks (Projetos e Desenho), Visual G (Interpreta e executa algoritmos) e
Sigma (Gerenciamento Empresarial).
O laboratório possui um responsável técnico, funcionando no
horário das 13:30 às 22:30 de segunda a sexta e das 08:00 às 18:00 nos
sábados.
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4.1.1.3.2 – Laboratório de Física, Eletromecânica e Modelos Produtivos

O Laboratório de Física, Eletromecânica e Modelos Produtivos
possui 57m², contendo 12 cadeiras e 3 bancadas.
Possui ainda os seguintes equipamentos de Física:
- Conjunto de Força Magnética;
- Equipamento para Lei de OHM;
- Conjunto de Eletricidade, Magnetismo e Eletromagnetismo;
- Equipamento de Dilatômetro Linear;
- Conjunto de Termologia;
- Banco Ótico;
- Conjunto de Óticas de Ondas;
- Cuba de Ondas;
- Conjunto de Acústica;
- Conjunto de Queda Livre;
- Conjunto de Cinemática e Dinâmica;
- Conjunto de Estática;
- Lei de Hooke;
- Roldanas e Empuxo;
- Plano Inclinado;
- Mesa de Força.
Equipamentos de Eletromecânica:
- 1 torno mecânico;
- 4 morsas;
- 1 serra elétrica;
- 1 furadeira de bancada;
- 2 bancadas;
- Armários;
- 1 quadro;
- 1 sala de demonstrativos de rede elétrica;
- 1 esmeril;
- diversas ferramentas necessárias para prática de mecânica e eletricidade.
- quadros demonstrativos de processos produtivos
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4.1.1.3.3 – Laboratório de Gestão da Produção

O laboratório de Gestão da Produção possui 64m², possuindo
em sua estrutura 9 quadros de gestão integrada e diversos softwares para
aplicações.
Obs. É integrado ao Laboratório de Informática.
4.1.1.3.4 – Laboratório de Química

Possui 67 m², contendo 50 cadeiras e 9 bancadas de 3,30 m de
comprimento por 0,60 m de largura.O Laboratório de Química conta com: 1
funil de decantação, 12 balões para destilação 250 ml, 12 bastões de vidro, 12
béquers de plástico 250 ml, 12 béquers de plástico 50 ml, 12 béquers de
plástico 100 ml, 12 béquers de vidro 100 ml, 12 béquers de vidro 250 ml, 12
béquers de vidro 50 ml, 12 escovas de limpeza, 12 espátulas metálicas, 12
garras de metal, 12 perinhas de borracha, 12 pipetas graduadas 10 ml, 12
pipetas graduadas 5 ml, 12 pipetas volumétricas 10 ml, 12 pipetas volumétricas
5 ml, 12 vidros de relógio, 2 balanças analíticas, 4 termômetros industriais, 6
pipetas grandes, 6 balões para aquecimento 250 ml, 6 balões volumétricos 100
ml, 6 balões volumétricos 250 ml, 6 balões volumétricos 50 ml, 6 balões
volumétricos 500 ml, 6 buretas, 6 conta-gotas, 6 erlemeyer 125 ml, 6 erlemeyer
250 ml, 6 erlemeyer 500 ml, 6 funis de decantação, 6 funis de vidro, 6 garras de
madeira, 6 graus e pestilos, 6 pipetas, 6 pipetas graduadas 1 ml, 6 placas de
Petri, 6 provetas de vidro 100 ml, 6 provetas de vidro 25 ml, 6 provetas de vidro
50 ml, 6 rolhas de cortiça, 6 seringas sem agulha 5 ml, 6 suportes para tubo de
ensaio, 6 suportes universais, 6 telas de amianto, 6 termômetros clínicos, 6
tripés, 60 micropipetas, 60 tubos ensaio, Reagentes e material consumível, 1
condensador, 1 estufa, 4 botijões de gás, 6 bicos de Bunsen, 1 bancada para o
professor, 9 bancadas com 6 cadeiras cada, 9 pias com torneira, Quadro
branco, Sistema de segurança com chuveiro e lava-olhos.
4.1.1.3.5 – Laboratório de Biologia
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É destinado às aulas e pesquisas nas áreas de biologia, básica
e aplicada. Dentre outros, possui os seguintes equipamentos: Coleção de
vertebrados e invertebrados, 6 Microscópios, 4 Lupas, 3 Monitores tela Plana
integrados com um Microscópio, Alfinetes, Papel de filtro, Algodão, Pinças
metálicas, Pisseta, Suporte universal, Estante para tubos de ensaio, Papel
Vegetal, Tesouras, Luvas cirúrgicas. Há, também, vidrarias e reagentes.
4.1.1.3.6 – Laboratório de Entomologia

É destinado às aulas e pesquisas nas áreas de entomologia,
básica e aplicada. Dentre outros, possui os seguintes equipamentos: Coleção
Entomológica, Lupas, Alfinetes, Papel de filtro, Algodão, Pinças metálicas,
Tesouras, Placas de isopor, Papel vegetal, etc.
4.1.1.3.7 – Laboratório de Solos

Elaborado para o estudo das Rochas e Minerais. Possui
exemplares de rochas e minerais de origem Ígnea, Metamórfica e Sedimentar.
Possui também equipamentos utilizados na determinação da fertilidade do solo.
O laboratório ainda possuiu amostras de camadas de solo da profundidade de
0 a 20 cm dos principais solos de ocorrência da região.
4.1.1.3.8 – Laboratório de Desenho Técnico

Possui 30 pranchas para desenho técnico, e 30 cadeiras.
Possui um quadro quadriculado para o professor e uma estante com
instrumentos necessários para as aulas, além de GPS.
4.1.1.3.9 – Laboratório de Análises de Solo e Foliar (Em Parceria)

Destinado as aulas e pesquisas de análises de solo e tecido
foliar. São desenvolvidas essas aulas em parceria com o laboratório de análise
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de solo e foliar FERTILAB. Os estudantes, ademais, têm oportunidade de
interagir com os profissionais do laboratório, em especial, agrônomos,
engenheiros e técnicos agrícolas.
4.1.1.3.10 – Fazenda Experimental

Destinado as aulas e pesquisas práticas, em campo, que são
desenvolvidas em parceria com a Sekita Agronegócios, em propriedade rural
localizada no município de São Gotardo. Os estudantes, ademais, têm
oportunidade de interagir com os profissionais da empresa agrícola, em
especial, agrônomos, engenheiros e técnicos agrícolas.
4.1.1.4 – Instalações Administrativas
4.1.1.4.1 – Secretaria Geral

A Secretaria Administrativa e Acadêmica possui 68m², sendo
composta por 12 arquivos, três estantes, quatro computadores, duas
impressoras, uma fotocopiadora.
Possui uma Secretária Geral e três auxiliares no seu quadro de
pessoal.
Seu horário de funcionamento é de 07:00 às 22:30.
4.1.1.4.2 – Departamento Financeiro

O Departamento Financeiro possui 42 m², no seu interior três
mesas para atendimento, contando com três funcionários.
4.1.1.4.3 – Direção Geral

A sala da Diretoria possui 18m², possuindo uma recepção, e
outro compartimento para atendimento.
A Instituição consta com um Diretor-Geral e uma Vice.
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4.1.1.4.4 – Coordenações

As salas de coordenação possuem um tamanho padrão de 5
m², cada curso tem um coordenador.
4.1.1.5 – Sala de Docentes e Núcleo Docente Estruturante

A sala principal de docentes possui 30 m², sendo composta por
uma mesa de 3 metros de comprimento por 80 cm de largura com capacidade
para 15 professores sentados e um computador para uso coletivo.
Também é nesta sala que são realizadas reuniões do Núcleo
Docente Estruturante, possuindo 5 salas individuais de 4 m² cada, contendo,
mesa, 2 cadeiras, acesso wireless e 1 armário em cada uma.
4.1.1.6 – Área de Lazer e Convivência

A área de lazer e convivência que está sendo construída
possuirá 1500m², contendo uma praça, duas lanchonetes, e banheiro
masculino e feminino.
4.1.1.7 – Papelaria e Xérox

Possui 8m², este é um serviço terceirizado.
4.1.1.8 – Sala de Apoio Aluno

Possui 5m², e conta com um profissional para atender estas
questões.

4.1.1.9 - Estacionamento
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O Estacionamento é amplo, com capacidade para 150 carros,
sendo 25 vagas privativas para professores/funcionários.
4.1.1.10 – Auditório

O Auditório que está sendo construído possui 600m², e possui
capacidade para 500 pessoas sentadas.
4.1.1.11 – Departamento de Estágio Supervisionado

Possui uma sala de 5 m², com duas mesas, 3 estantes e 4
cadeiras.
4.1.1.12 – Departamento de Atendimento Psicopedagógico

Possui uma sala de 6 m², com uma mesa, uma poltrona de
atendimento, um arquivo, 1 estante, além de telefone e computador.
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4.2 - ÁREAS E PLANTA BAIXA (2003 – 2010)

Até o ano de 2008, o CESG apresentava-se com a seguinte
planta baixa e especificações:
CESG - SEDE
Áreas e Planta Baixa

ÁREA TOTAL DO TERRENO

25.000,00m

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

10.587,25m

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DESCOBERTA

5.985,52m

ÁREA DISPONÍVEL PARA CONSTRUÇÃO

15.253,49m

PLANTA BAIXA DO CESG
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A partir de março de 2008 foi inaugurada a nova ala, com uma
nova biblioteca, 2 banheiros e 4 salas de aula. Além de alojamento para os
professores, no total de 6 (seis).
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4.3 ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO A
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

O CESG possui instalações adequadas para o atendimento de
portadores de necessidades especiais, dispondo de vagas reservadas nos
estacionamentos e sanitários adaptados além do acesso facilitado a todos
ambientes.
Todas os locais onde há necessidade de acesso a deficiente
possuem portas com 90 cm ou mais em alguns casos (auditório e entrada da
faculdade)

4.4 ESTRATÉGIAS E MEIOS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Atualmente o CESG realiza a comunicação interna e externa
por meio de estratégias que utilizam diversos meios de comunicação. Além de
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reuniões e contatos periódicos de dirigentes, coordenadores, docentes e
funcionários do CESG com a comunidade interna e externa.
O CESG mantém um portal na Internet e um informativo
mensal como forma de divulgar suas ações para o meio acadêmico e também
para a sociedade.
O CESG também promove divulgação de seus trabalhos em
um Jornal Físico, na TV Local, Rádios e outros meios de comunicação,
fomentando-os financeiramente.

4.5 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA PARA O
PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI

Em 2009 inaugurou-se uma ampliação da biblioteca e o Núcleo
de Prática Jurídica para o Curso de Direito, sendo ainda construída a sala de
júri simulado. Foi ainda extinta a videoteca onde se destinou a salas de estudos
em grupo, já que a videoteca raramente era utilizada. A sala da direção foi
dividida em 2 salas, repassando as mesmas para os coordenadores, e sendo
construída uma nova sala para a Diretoria, com espaço mais reduzido.
A biblioteca sofreu ampliação em 2008/2010 para poder
atender aos cursos previstos no PDI. Ainda em 2010, o laboratório de
informática também sofreu alteração, aumentando o número de equipamentos
e ampliando o seu tamanho, atendendo assim a demanda do Curso de
Engenharia de Produção e do Curso de Engenharia Computacional, que consta
no projeto.
Dessa forma, a Planta baixa, e o seu cronograma de expansão
para o período é o seguinte:
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Houve a Construção de um Auditório que comporta 500
pessoas:

4.6 – TOTAL DA ÁREA FÍSICA DISPONÍVEL PARA CONSTRUÇÃO

O CESG, conforme fora especificado possui 25.000 m² de área
construível. Deste montante, apenas aproximadamente 10.500 m² estão
construídos, restando ainda 14.500 m² para expansão.
Conforme fora demonstrado, pretende-se chegar num total de
18 salas de aulas, o que atende a demanda total dos cursos oferecidos e a
serem oferecidos, uma vez que, as necessidades de salas de aula serão de
exatamente 18. Perceba no quadro abaixo:
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Cursos Noturnos:

Curso

Salas Necessárias

Justificativa

durante o curso
Pedagogia

4

Administração

4

Engenharia de Produção

5

(curso em extinção)

Direito

5

A IES só promove vestibular
anual, desta forma, quando a
turma do 7º Período estiver
formando, estarão cursando
as turmas do 1º, 3 º e 5 º
Períodos, utilizando portanto
4 salas, já que no vestibular
seguinte a sala que era do
último período estará fora de
uso.
A IES só promove vestibular
anual, desta forma, quando a
turma do 8º Período estiver
formando, estarão cursando
as turmas do 2º, 4 º e 6 º
Períodos, utilizando portanto
4 salas, já que no vestibular
seguinte a sala que era do
último período estará fora de
uso.
A IES só promove vestibular
anual, desta forma, quando a
turma do 10º Período estiver
formando, estarão cursando
as turmas do 2º, 4 º, 6 º e 8 º
Períodos, utilizando portanto
5 salas, já que no vestibular
seguinte a sala que era do
último período estará fora de
uso.
A IES só promove vestibular
anual, desta forma, quando a
turma do 10º Período estiver
formando, estarão cursando
as turmas do 2º, 4 º, 6 º e 8 º
Períodos, utilizando portanto
5 salas, já que no vestibular
seguinte a sala que era do
último período estará fora de
uso.
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5 – DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, INCLUINDO
OS PROGRAMAS DE EXPANSÃO PREVISTOS NO PDI
5.1 – ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, PLANOS DE
INVESTIMENTOS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Inicialmente, procurou-se realizar uma análise da disponibilidade de recursos
financeiros do Centro de Ensino Superior de São Gotardo - CESG, com o objetivo de
investigar a capacidade de custear as despesas operacionais e garantir assim, o
funcionamento ininterrupto das atividades. Tudo isso sem perder de vista a necessidade de
investimentos em elementos estratégicos, como infraestrutura, equipamentos e capacitação
dos professores e funcionários em geral, para garantir um ensino de qualidade à sociedade.
Foi realizado um levantamento junto ao setor financeiro para apontar as receitas e
despesas no período de 2016 a 2021 (conforme demonstrado na tabela abaixo).
Calculou-se através do número de alunos e da média das mensalidades, sendo que a
partir do 2ª Semestre de 2011, com o ingresso do Curso de Direito Matutino e Noturno,
com a oferta de um curso de peso, a demanda de alunos para o curso de Direto foi
significativa e a contratação de docentes qualificados, fizeram que as receitas e despesas se
equiparassem. Uma das vantagens foi o aumento a procura pelos cursos oferecidos, devido
à adesão da instituição ao Programa de Financiamento Estudantil – FIES, que influenciou
na queda da inadimplência.
A partir de 2018, com o início do Curso de Agronomia, curso este muito esperado,
pois o município de São Gotardo tem grande potencial para empregar novos profissionais,
com o ingresso de mais 50 alunos, espera-se manter balanceado o quadro financeiro e
acadêmico.
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Ano

Nº Alunos

Valor da
Mensalidade

2016
2017
2018
2019
2020
2021

110
125
130
150
160
180

582,00
620,00
660,00
703,00
752,00
798,00

Ano

Nº Alunos

Valor da
Mensalidade

2016
2017
2018
2019
2020
2021

0
0
50
70
105
135

0
0
980,00
1.048,00
1.120,00
1.197,00

Ano

Nº Alunos

Valor da
Mensalidade

2016
2017
2018
2019
2020
2021

109
85
70
55
27

760,00
802,00
844,00
888,00
934,30

Curso: Administração
Receita
Mensal
Esperada
FIES
64.020,00
77.500,00
85.800,00
105.450,00
120.320,00
143.640,00

1.613,93
2.921,75
4.307,16
6.611,71
9.048,06
12.597,23

Curso: Agronomia
Receita
Mensal
Esperada
FIES
0
0
49.000,00
73.360,00
117.600,00
161.595,00

0
0
12.740,00
24.104,00
48.160,00
59.850,00

Curso: Direito Matutino
Receita
Mensal
Esperada
FIES
82.480,00
68.170,00
59.080,00
48.840,00
25.218,00

17.711,50
16.521,20
14.719,20
12.254,40
10.087,20

Inadimplência
26.719,00
24.800,00
17.160,00
21.090,00
21.750,00
19.950,00

Inadimplência
0
0
6.860,00
8.384,00
10.080,00
9.576,00

Inadimplência
32.761,50
28.943,50
12.997,60
10.744,80
5.547,96

PROUNI
8.148,00
8.060,00
8.580,00
9.139,00
9.750,00
10.374,00

PROUNI
0
0
5.880,00
12.576,00
13.440,00
15.561,00

PROUNI
1.900,00
1.604,00
1.266,00
888,00
934,00

Receita
Líquida
Mensal
29.153,00
44.640,00
60.060,00
75.221,00
88.820,00
113.316,00
Receita
Líquida
Mensal
0
0
36.260,00
52.400,00
94.080,00
136.458,00
Receita
Líquida
Mensal
47.818,50
37.622,50
46.082,40
37.207,20
19.670,04
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Ano
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nº Alunos
183
220
242
266
292
322

Valor da
Mensalidade
840,00
898,00
952,00
1.009,00
1.070,00
1.135,00

Ano

Nº Alunos

2016
2017
2018
2019
2020

87
69
46
22
16

Curso: Direito Noturno
Receita
Mensal
Esperada
FIES
153.720,00
197.560,00
230.384,00
268.394,00
313.510,00
351.850,00

Inadimplência

PROUNI

56.584,00
73.097,20
87.545,92
99.305,78
115.998,70
126.666,00

2.940,00
6.735,00
8.092,00
9.081,00
11.770,00
13.620,00

53.755,88
75.072,80
32.153,60
112.725,48
137.944,40
161.851,00

Curso: Engenharia de Produção
Receita
Valor da
Mensal
Mensalidade Esperada
FIES
Inadimplência PROUNI
722,00
772,00
825,00
882,00
943,00

Ano

Nº Alunos

Valor da
Mensalidade

2016
2017
2018
2019
2020
2021

100
100
110
120
130
150

432,00
462,00
495,00
528,00
565,00
604,00

62.814,00
53.268,00
37.950,00
19.404,00
15.088,00

9.592,23
9.169,96
7.425,00
6.174,00
4.847,02

Curso: Pedagogia
Receita
Mensal
Esperada
FIES
43.200,00
46.200,00
54.450,00
63.360,00
73.450,00
90.600,00

2.053,87
3.003,00
4.356,00
5.860,80
7.895,87
10.192,50

28.471,00
21.307,00
15.180,00
7.761,60
3.880,80

6.498,00
6.176,00
5.203,50
4.410,00
2.357,50

Inadimplência PROUNI
23.550,00
15.246,00
12.375,00
13.900,00
14.600,00
18.120,00

3.672,00
5.544,00
5.940,00
6.336,00
6.780,00
7.248,00

Receita
Líquida
Mensal
94.196,00
117.727,80
134.746,08
160.007,22
185.741,30
211.564,00
Receita
Líquida
Mensal
27.845,00
25.785,00
17.566,50
7.232,40
8.849,70
Receita
Líquida
Mensal
15.978,00
25.410,00
36.135,00
43.124,00
52.070,00
65.232,00
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Valores e Previsões de Receitas, Custeios e Investimentos anuais 2016 a 2021.
Ano
Receita Anual Mensalidades
Despesas Totais
Valores para Investimento
2016
2.579.886,00
2.441.604,11
138.281,89
2017
3.014.223,60
2.629.307,25
384.916,35
2018
3.955.019,06
3.638.617,53
316.401,53
2019
4.502.301,84
3.536.558,09
965.743,75
2020
5.604.396,36
3.882.165,36
1.722.231,00
2021
6.425.036,40
4.925.432,90
1.499.603,50
O resultado da análise verificou-se que a composição orçamentária se dá por fontes
próprias e um programa de financiamento do governo - FIES., e um programa de bolsas,
PROUNI.
Fontes

Porcentagem

Próprias

64%

FIES

36%
Até no ano de 2016 os recursos orçados destinados a investimentos

foram da ordem de R$ 138.281,89 ano, mesmo contado com recursos de terceiro a IES se
encontra num cenário econômico equilibrado.
A sinalização da expansão da instituição até 2018 com a abertura do
novo curso de Agronomia, os investimentos aumentaram para R$ 316.401,53, chegando a
R$ 1.499.603.50 em 2021 considerado como fim do período analisado, o que é suficiente
para novos investimentos, sem que desta vez tenha a Instituição que recorrer às
Instituições Financeiras para arcar com seu compromisso institucional.
Por fim, utilizando de forma eficaz e eficientemente os recursos
disponibilizados para investimento bem como, aproveitar as oportunidades de novas fontes
captação de recursos decorrentes de atividades de consultoria, cursos de qualificação,
palestras, pesquisas e recuperação de receitas provenientes de inadimplência com adição as
verbas para investimentos, já que as previsões de valores a partir de 2016 tornam o CESG
autossuficiente financeiramente capaz de custear as despesas operacionais e garantir o
funcionamento ininterrupto das atividades, sem perder o poder de investimentos.
Investimentos principalmente na capacitação de docentes e técnicoadministrativo, de modo que estejam devidamente preparados para prestar serviço de
qualidade no seu âmbito de competência.

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO

Ressalta-se que a alocação dos recursos financeiros advindos do orçamento do CESG deve
ser realizada, juntamente com a comunidade acadêmica, estabelecendo-se as prioridades
mais significativas da Instituição, para se definir como o orçamento será usado.
Embora o CESG tenha a maior parte de seu aporte financeiro de
recursos próprios, qualquer plano de investimento depende de variáveis como índice de
inadimplência, índice de inflação, número alunos desistentes, novas IES no mercado, o que
limita a previsão do futuro orçamentário – financeiro de qualquer instituição.
ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2017
Gastos com Pessoal
Gastos com Encargos Sociais
Gastos com Materiais
Gastos com Utilidades e Serviços
Gastos com conservação e reparos
Gastos com Informática
Gastos Acadêmicos
Gastos com Extensão e Assuntos
Comunitários
Gastos Gerais
Gastos Financeiros
Gastos com Propaganda e Publicidade
Outros Gastos
Total
ANO
2016
2017
2018
2019
2020
2021

TOTAIS
899.200,00
385.743,00
315.516,87
170.904,00
236.637,00
5.580,00
5.940,00
4.200,00
223.491,00
45.920,00
13.146,00
323.030,00
2.629.307,25
Valores para Investimento
138.281,89
384.916,35
316.401,53
965.743,75
1.722.231,00
1.499.603,50
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5.2-CRONOGRAMA E EXECUÇÃO (5 ANOS)

Quadro de Cronograma de Execução dos Próximos 5 anos.

Biblioteca
Itens
Exemplares de Livros

2016
22.000

Investimento
1.000.000,00

2017
1000

Investimento
50.000,00

2018
1000

Investimento
50.000,00

2019
1500

Investimento
75.000,00

2020
2000

Investimento
100.000,00

2021
2500

Investimento
125.000,00

Assinatura de Jornais
Assinatura de Periódicos/Revistas

02
04

270,00
640,00

03
05

300,00
170,00

03
05

-

03
05

-

03
05

-

03
05

-

570,00
810,00

Aquisição de Softwares

01

300,00

02

200,00

02

-

02

-

02

-

02

-

500,00

Totais

1.001.210,00

50.670,00

50.000,00

75.000,00

100.000,00

125.000,00

Total
1.400.000,00

1.401.880,00
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Infraestrutura
Itens

2016

Investimento

2017

Investimento

2018

Investimento

2019

Investimento

2020

Investimento

2021

Investimento

Total

Almoxarifado
Apartamento p/ Professores
Apoio Psicológico
Auditório

01
02
01
01

1.000,00
20.000,00
1.000,00
60.000,00

01
02
01
01

-

01
02
01
01

-

01
02
01
01

-

01
02
01
01

-

01
02
01
01

-

1.000,00
20.000,00
1.000,00
60.000,00

Banheiros Alunos
Banheiros Professores
Biblioteca
Brinquedoteca
Estacionamento

06
02
01
01
01

5.000,00
4.000,00
50.000,00
1.000,00
25.000,00

06
02
01
01
01

-

06
02
01
01
01

-

06
02
01
01
01

-

06
02
01
01
01

-

06
02
01
01
01

-

5.000,00
4.000,00
50.000,00
1.000,00
25.000,00

Inst. Corpo de Bombeiros.
Laboratórios
Lanchonete
Salas de Aula
Sala de Audiência
Sala de Coordenação
Sala de Direção

01
03
02
16
01
04
01

120.000,00
60.000,00
7.000,00
320.000,00
6.500,00
4.000,00
2.000,00

01
04
02
16
01
04
01

01
04
02
16
01
04
01

-

01
04
02
16
01
04
01

-

01
04
02
16
01
04
01

-

01
04
02
16
01
04
01

-

90.000,00
70.000,00
7.000,00
320.000,00
6.500,00
4.000,00
2.000,00

Sala de Docentes
Sala de Estudos Individuais
Sala do Servidor
Sala Setor Financeiro
Secretaria Acadêmica
Núcleo de Pratica Jurídico

01
02
01
02
01
01

4.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
63.500,00

01
02
01
02
01
01

01
02
01
02
01
01

-

01
02
01
02
01
01

-

01
02
01
02
01
01

-

01
02
01
02
01
01

-

4.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
63.500,00

Totais

765.000,00

20.000,00
20.000,00

785.000,00
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Móveis Secretarias Acadêmica, Financeiro, Reitoria e Anexos.
Itens
Ar Condicionado
Armários de Escritório
Armários de Arquivos
Cadeiras Executivas
Cadeiras Secretária
Cadeiras
Climatizadores
Cofre
Computadores
Frigobar
Estantes
Impressoras
Máquinas de Xerox
Mesas de Escritório
Mesinhas
Poltronas
Ventilador
Totais

2016
02
08
21
04
05
11
02
01
06
01
02
05
01
06
02
02
01

Investimento
2.100,00
2.250,00
7.611,00
600,00
500,00
660,00
760,00
1.100,00
6.294,00
698,00
758,00
3.425,00
880,00
2.300,00
495,00
580,00
189,00
31.200,00

2017
02
08
23
04
07
14
03
01
07
01
03
06
01
06
03
02
02

Investimento

800,00
220,00
210,00
420,00
1.180,00
149,00
978,00

185,00
199,00
4.341,00

2018
02
08
24
04
07
14
03
01
07
01
03
06
01
06
03
02
02

Investimento

450,00

450,00

2019
02
08
25
04
07
14
03
01
07
01
03
06
01
06
03
02
02

Investimento

500,00

500,00

2020
02
08
26
04
07
14
03
01
07
01
03
06
01
06
03
02
02

Investimento

530,00

530,00

2021
02
08
27
04
07
14
03
01
07
01
03
06
01
06
03
02
02

Investimento

590,00

590,00

Total
2.100,00
2.250,00
10.481,00
600,00
720,00
870,00
1.180,00
1.100,00
7.474,00
698,00
907,00
4.403,00
880,00
2.300,00
680,00
580,00
388,00
37.611,00
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Móveis Salas dos Professores e Salas.
Itens

Ar Condicionado
Armários de Escritório
Armários de Arquivos
Cadeiras
Cadeiras de Braço
Data Show
Lousa Branca
Mesas
Mesas do Professor
Purificador de Água
Quadro negro
Sofá
Tela de Projeção
Ventilador
Totais

2016

Investimento

2017

Investimento

2018

Investimento

2019

Investimento

2020

Investimento

2021

Investimento

Total

04
07
01
452
160
17
19
420
16
01
02
01
16
16

4.400,00
3.194,00
675,00
22.600,00
26.400,00
20.400,00
9.500,0
16.800,00
560,00
230,00
400,00
500,00
9.600,00
3.200,00
118.459,00

04
07
01
452
160
17
19
420
16
01
02
01
16
16

-

04
07
01
452
160
17
19
420
16
01
02
01
16
16

-

04
07
01
452
160
17
19
420
16
01
02
01
16
16

-

04
07
01
452
160
17
19
420
16
01
02
01
16
16

-

04
07
01
452
160
17
19
420
16
01
02
01
16
16

-

4.400,00
3.194,00
675,00
22.600,00
26.400,00
20.400,00
9.500,0
16.800,00
560,00
230,00
400,00
500,00
9.600,00
3.200,00
118.459,00
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Biblioteca
Itens

Armários de Aço
Armários de Madeira
Balcão de Madeira
Cadeiras
Computadores
Escaninhos
Estantes
Mesa Redonda
Mesa Retangular
Mesas de MDF
Totais

2016

02
01
01
64
07
02
46
09
01
07

Investimento

1.500,00
2.000,00
750,00
1.530,00
7.700,00
2.200,00
36.800,00
1.530,00
1.000,00
1.015,00
56.025,00

2017

Investimento

2018

Investimento

2019

Investimento

2020

Investimento

2021

Investimento

02
01
01
64
07
02
46
09
01
07

-

02
01
01
64
07
02
46
09
01
07

-

02
01
01
64
07
02
46
09
01
07

-

02
01
01
64
07
02
46
09
01
07

-

02
01
01
64
07
02
46
09
01
07

-

Total

1.500,00
2.000,00
750,00
1.530,00
7.700,00
2.200,00
36.800,00
1.530,00
1.000,00
1.015,00
56.025,00
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Apartamentos-Alojamento dos Professores
Itens

Ar Condicionado
Armário
Cadeiras
Cama de Casal
Cama de Solteiro
Filtro de Água
Frigobar
Guarda Roupa
Mesa
Microondas
Sofá
Televisão
Ventilador
Totais

2016

03
09
07
05
01
01
06
01
04
01
01
05
01

Investimento

3.300,00
5.250,00
420,00
3.250,00
450,00
180,00
4.188,00
560,00
1.980,00
360,00
500,00
1.700,00
200,00
22.338,00

2017

Investimento

2018

Investimento

2019

Investimento

2020

Investimento

2021

Investimento

03
09
07
05
01
01
06
01
04
01
01
05
01

-

03
09
07
05
01
01
06
01
04
01
01
05
01

-

03
09
07
05
01
01
06
01
04
01
01
05
01

-

03
09
07
05
01
01
06
01
04
01
01
05
01

-

03
09
07
05
01
01
06
01
04
01
01
05
01

-

Total

3.300,00
5.250,00
420,00
3.250,00
450,00
180,00
4.188,00
560,00
1.980,00
360,00
500,00
1.700,00
200,00
22.338,00

109

Laboratórios
Itens

Ar Condicionado
Armários
Aspirador
Balanças
Bancos
Cadeiras
Centrifugador
Computadores
Data Show
Esmeril
Esteiras
Estufas
Exaustor
Ferramentas
Furadeira Industrial
Lousa Branca
Mesa do Professor
Mesas
Mini Lousa
Serradeira
Tela de Projeção
Torno
Totais

2016

Investimento

03
06
01
02
39
85
01
70
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
03
01
01
01

3.300,00
2.100,00
1.500,00
8.000,00
3.900,00
5.100,00
1.600,00
77.000,00
1.200,00
120,00
300,00
1.800,00
750,00
650,00
300,00
1.500,00
600,00
200,00
690,00
320,00
600,00
4.000,00
115.530,00

2017

03
06
01
02
39
85
01
70
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
03
01
01
01

Investimento

-

2018

03
06
01
02
39
85
01
70
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
03
01
01
01

Investimento

-

2019

03
06
01
02
39
85
01
70
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
03
01
01
01

Investimento

-

2020

03
06
01
02
39
85
01
70
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
03
01
01
01

Investimento

-

2021

03
06
01
02
39
85
01
70
01
01
01
01
01
01
01
03
03
01
03
01
01
01

Investimento

-

Total

3.300,00
2.100,00
1.500,00
8.000,00
3.900,00
5.100,00
1.600,00
77.000,00
1.200,00
120,00
300,00
1.800,00
750,00
650,00
300,00
1.500,00
600,00
200,00
690,00
320,00
600,00
4.000,00
115.530,00
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Auditório
Itens

Aparelhagem de Som
Cadeiras
Mesas
Ventiladores
Totais

2016

Investimento

2017

01
310
01
03

3.100,00
23.200,00
2.000,00
600,00
29.400,00

01
310
01
03

2016

Investimento

2017

01
01
01
36
07
01
01
01
01

400,00
675,00
350,00
2.700,00
7.700,00
1.000,00
500,00
2.000,00
700,00
16.025,00

Investimento

2018

Investimento

-

01
310
01
03

-

Investimento

2018

Investimento

2019

01
310
01
03

Investimento

-

2020

01
310
01
03

Investimento

-

2021

01
310
01
03

Investimento

-

Total

3.100,00
23.200,00
2.000,00
600,00
29.400,00

Núcleo de Pratica Jurídica
Itens

Armários de Arquivo
Armários de Escritório
Banco para Estudos
Cadeiras
Computadores
Estante de livros
Lousa Branca
Mesa de Conciliação
Sofá
Totais

01
01
01
36
07
01
01
01
01

-

01
01
01
36
07
01
01
01
01

-

2019

01
01
01
36
07
01
01
01
01

Investimento

-

2020

01
01
01
36
07
01
01
01
01

Investimento

-

2021

01
01
01
36
07
01
01
01
01

Investimento

-

Total

400,00
675,00
350,00
2700,00
7.700,00
1.000,00
500,00
2.000,00
700,00
16.025,00

Notas Explicativas:

•
•

A Coluna correspondente ao ano de 2016 simboliza o total de investimentos de cada item feito pela IES até o atual ano (2016).
As colunas referentes aos anos 2016 a 2021 correspondem á quantidade de itens pretendida pelas IES e o valor a ser investido para viabilizar os
objetivos no PDI em questão.
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6 – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL: A AUTO-AVALIAÇÃO DO CESG
6.1 – O QUE É A AUTO-AVALIAÇÃO?

A avaliação é o ponto de partida para a reflexão permanente
sobre as mudanças necessárias na instituição e, principalmente, na qualidade
do ensino e da aprendizagem. Para o Centro de Ensino Superior de São
Gotardo, a Avaliação Institucional é um instrumento de acompanhamento e
análise do desempenho acadêmico e administrativo da instituição que visa à
melhoria da qualidade do ensino e dos processos de gestão e que interessa a
toda a comunidade – corpo docente, discente, funcionários, gestores e a
própria sociedade. Trata-se de um instrumento prioritário devendo envolver
todos os interessados de forma conseqüente e relevante.
A Avaliação Institucional é um trabalho permanente de reflexão sobre a
prática universitária através de um processo interno de pesquisa e discussão
gerando instrumentos para o planejamento e gestão da IES (Instituição de
Ensino Superior), que têm como objetivos:
- Conhecer as características organizativas e de funcionamento da instituição;
- Identificar e diagnosticar seus problemas;
- Rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da Instituição;
- Utilizar de modo ético, eficiente e relevante os recursos humanos e materiais
da Instituição;
- Prestar contas à sociedade da consonância de suas ações com as demandas
científicas e sociais da atualidade;
- Promover, pelo estudo consciente e planejado, uma adequação da instituição
às exigências de um mercado cada vez mais consciente e crítico;
- Sugerir propostas de mudança e orientar a tomada de decisões a fim de
controlar e melhorar a qualidade da educação oferecida.
6.2 – CONSTITUIÇÃO
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O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do CESG, elaborado em
2004/2005 já indicava que dentro dessa perspectiva, a partir daquele ano, a
instituição implementaria algumas ações voltadas principalmente para avaliar
as condições de ensino e de infra-estrutura e, no ano seguinte, formalizou o
seu Plano de Avaliação Institucional.

6.3 - FUNDAMENTO

Em abril de 2004 o Governo Federal através da Lei 10.861 instituiu o
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES e o CESG
reformulou o seu Plano de Avaliação, adequando-o às novas diretrizes.
Em agosto de 2005 foi finalizado e encaminhado ao MEC o primeiro
ciclo do processo avaliativo institucional.

6.4 - A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

As atividades da Avaliação Institucional são planejadas e desenvolvidas
pela Comissão Própria de Avaliação composta por representantes dos setores
administrativo (diretoria e funcionários) e acadêmico (corpo docente e discente)
e por um membro da sociedade civil organizada, externo à instituição.
A execução das atividades inerentes ao processo avaliativo é de
responsabilidade do Centro de Avaliação Institucional (CENAI) que conta com
a colaboração permanente de toda a comunidade acadêmica.
6.5 – O PLANO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

É um sistema organizador e estruturante das experiências e práticas do
conjunto dos profissionais e alunos na medida em que coleta, sistematiza e
ordena dados e informações, permitindo a sua consolidação, análise e
transformação em conhecimento. Seus resultados subsidiarão processos de
decisão administrativos e acadêmicos, tais como:
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- Acompanhamento do Projeto Pedagógico pelos cursos e disciplinas de
graduação
- Melhoria da qualidade do ensino
- Melhoria da oferta de serviços de apoio ao estudante
- Seleção de áreas de conhecimento para incentivo ao crescimento e
capacitação
- Definição de investimentos etc.
Desta forma, o Plano de Avaliação Institucional apresenta-se como um
“instrumento de política educacional” e, portanto, de sustentação da qualidade
do ensino que é realizado de maneira autônoma e integrada, com a
participação ativa da comunidade acadêmica devidamente representadas.
6.6 – DIMENSÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

1. A Missão, Objetivo Institucional, e o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI);
2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão
e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos
para

estímulo

à

produção

acadêmica,

as

bolsas

de

pesquisa,

de monitoria e demais modalidades:
A. Ensino
B. Pesquisa
C. Extensão
3. 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;
4. A comunicação com a sociedade;
5.

As

corpo

políticas de

pessoal, as

técnico-administrativo,

carreiras

seu

profissional e suas condições de trabalho;

do

corpo

aperfeiçoamento,

docente

e

do

desenvolvimento
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6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação

com

a

mantenedora,

e

a

participação

dos

segmentos

da

comunidade universitária nos processos decisórios;
7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação;
8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos,
resultados e eficácia da auto-avaliação institucional;
9. Políticas de atendimento aos estudantes;
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior;
11. Concretização das praticas pedagógicas e administrativas tendo em
vista os objetivos da instituição;
12. Quantificação dos resultados, identificando as potencialidades,
carências e possibilidades do CESG;
13. Articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto
Político Pedagógico e as ações desenvolvidas no ensino, pesquisa,
extensão e gestão acadêmica;
14. Identificação da Comunidade Acadêmica
15. Perfil do corpo docente para cada nível de ensino;
16. Perfil do corpo técnico-administrativo;
17. Perfil esperado dos ingressantes nos diversos cursos;
18. Perfil esperado dos egressos da instituição;
19. Cursos oferecidos
20. Finalidades e Objetivos de cada curso oferecido;
21. Organização curricular e práticas pedagógicas previstas, tendo em vista
as necessidades da Organização Curricular;

6.7 - ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO (CPA / CENAI)

115

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
Diretor Geral

Comissão Própria de
Avaliação - CPA

Centro de Avaliação
Institucional - CENAI

Avaliação de Ensino

Avaliação de Comunicação
e Ação Social

Avaliação de Gestão

ANEXO I
Plano de Avaliação Institucional do CESG
Para o Centro de Ensino Superior de São Gotardo, a Avaliação
Institucional é um instrumento de acompanhamento e análise do desempenho
acadêmico e administrativo da instituição que visa à melhoria da qualidade do
ensino e dos processos de gestão e que interessa a toda a comunidade –
corpo docente, discente, funcionários, gestores e a própria sociedade. Trata-se
de um instrumento prioritário devendo envolver todos os interessados de forma
conseqüente e relevante.
O Plano de Avaliação Institucional é um “instrumento de política
educacional” e, portanto, de sustentação da qualidade do ensino que é
realizado de maneira autônoma e integrada, com a participação ativa da
comunidade acadêmica devidamente representadas.
Histórico
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do CESG,
elaborado a partir de 2004 já indicava que a avaliação “é o ponto de partida
para a reflexão permanente sobre as mudanças necessárias na instituição e,
principalmente, na qualidade do ensino e da aprendizagem”.
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Dentro dessa perspectiva, a partir daquele ano, a instituição
implementou algumas ações voltadas principalmente para avaliar as condições
de ensino e de infra-estrutura e, no ano seguinte, formalizou o seu Plano de
Avaliação Institucional.
Em abril de 2004 o Governo Federal através da Lei 10.861
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES e o
CESG reformulou o seu Plano de Avaliação, adequando-o às novas diretrizes.
Em agosto de 2005 será finalizado e encaminhado ao MEC o
primeiro ciclo do nosso processo avaliativo.

Definição

A Avaliação Institucional é um trabalho permanente de reflexão
sobre a prática universitária através de um processo interno de pesquisa e
discussão gerando instrumentos para o planejamento e gestão da IES
(Instituição de Ensino Superior).
É um sistema organizador e estruturante das experiências e
práticas do conjunto dos profissionais e alunos na medida em que coleta,
sistematiza e ordena dados e informações, permitindo a sua consolidação,
análise e transformação em conhecimento. Seus resultados subsidiarão
processos de decisão administrativos e acadêmicos, tais como:

- Acompanhamento do Projeto Pedagógico pelos cursos e disciplinas de
graduação
- Melhoria da qualidade do ensino
- Melhoria da oferta de serviços de apoio ao estudante
- Seleção de áreas de conhecimento para incentivo ao crescimento e
capacitação
- Definição de investimentos etc.

Objetivos
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Conhecer as características organizativas e de funcionamento da

-

instituição;
-

Identificar e diagnosticar seus problemas;

-

Rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da Instituição;

-

Utilizar de modo ético, eficiente e relevante os recursos humanos e
materiais da Instituição;
Prestar contas à sociedade da consonância de suas ações com as

-

demandas científicas e sociais da atualidade;
Promover, pelo estudo consciente e planejado, uma adequação da

-

instituição às exigências de um mercado cada vez mais consciente e crítico;
Sugerir propostas de mudança e orientar a tomada de decisões a fim de

-

controlar e melhorar a qualidade da educação oferecida.

Dimensões

1.

A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

2.

A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão

e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos
para

estímulo

à

produção

acadêmica,

as

bolsas

de

pesquisa,

de monitoria e demais modalidades.
A. Ensino
B. Pesquisa
C. Extensão
3.

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
4.

A comunicação com a sociedade

5.

As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do

corpo

técnico-administrativo,

seu

aperfeiçoamento,

desenvolvimento

profissional e suas condições de trabalho
6.

Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
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relação

com

a

mantenedora,

e

a

participação

dos

segmentos

da

comunidade universitária nos processos decisórios
7.

Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,

biblioteca, recursos de informação e comunicação
8.

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos,

resultados e eficácia da auto-avaliação institucional.
9.

Políticas de atendimento aos estudantes.

10.

Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior

Responsabilidades

As atividades da Avaliação Institucional são planejadas e desenvolvidas
pela Comissão Própria de Avaliação composta por representantes dos setores
administrativo (diretoria e funcionários) e acadêmico (corpo docente e discente)
e por um membro da sociedade civil organizada, externo à instituição.
A execução das atividades inerentes ao processo avaliativo é de
responsabilidade do Centro de Avaliação Institucional (CENAI) que conta com
a colaboração permanente de toda a comunidade acadêmica.
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DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL : FASE INTERNA6
1 – INTRODUÇÃO

Segundo a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior CONAES: "A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma
instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e
alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa
coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização,
administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e
potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. A avaliação interna
ou auto-avaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e renovador de análise,
interpretação e síntese das dimensões que definem a IES".
A Avaliação Institucional é, atualmente, uma prática consolidada no
CESG. Nosso projeto de Avaliação está comprometido com o nosso Plano de
Desenvolvimento Institucional e com o nosso Projeto Pedagógico, estando direcionado
para a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, levando em conta
todas as variáveis relacionadas com o bom andamento desta Instituição. A noção de
Qualidade está presente em cada passo planejado pela Instituição que busca a eficiência
de todos os processos educacionais e administrativos. Levando em conta este contexto e
tendo em vista a legislação sobre a avaliação institucional, especialmente a Lei n.°
10.861/04, a Diretoria-Geral do Centro de Ensino Superior de São Gotardo estabeleceu,
em agosto de 2004, a CPA - Comissão Permanente de Avaliação.
A avaliação global da eficiência da vem sendo feita através do exame
e da análise de dados contendo resultados, tanto dos aspectos operacionais, como
académicos, dos Cursos, dos Departamentos e dos outros Ambientes.
Os

instrumentos

de

avaliação

institucional

vêm

sendo

redimensionados no âmbito do Projeto Político Pedagógico ora em construção.

6

Formuladas em 2004.
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Enquanto instituição integrante da rede de educação superior, no ano de 2003, o CESG
adotará, inclusive, os instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES), instituído pela Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004 e
regulamentado pela Portaria n. 2.051, de 9 de julho de 2004.
Esse sistema foi construído com a finalidade de analisar, oferecer
subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação de
processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos
seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados, abrangendo todas as instituições
de educação superior.
O SINAES engloba três processos diferenciados de avaliação, a saber:
1o - Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES); 2o - Avaliação dos
Cursos de Graduação (ACG); 3o - Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE).
Como parte de um mesmo sistema de avaliação, cada um desses processos será
desenvolvido em situações e momentos distintos, fazendo uso de instrumentos próprios,
mas articulados entre si. Eles abordarão dimensões e indicadores específicos, com o
objetivo de identificar as potencialidades e insuficiências dos cursos e instituições,
promovendo a melhoria da sua qualidade e relevância - e, por consequência, da
formação dos estudantes - e, ainda, fornecendo à sociedade informações sobre a
educação superior no país.
A auto-avaliação, assim, constitui um componente central que confere
estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas IES, integrando
todos os demais componentes da avaliação institucional, entendendo-se auto-avaliação
como um processo cíclico, criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que
definem a instituição. O seu caráter diagnóstico e formativo de auto-conhecimento deve
permitir a reanálise das prioridades estabelecidas no Projeto Político Institucional e o
engajamento da comunidade académica na construção de novas alternativas e práticas.
A prática da auto-avaliação como processo permanente será
instrumento de construção e/ou consolidação de uma cultura de avaliação da instituição,
com a qual a comunidade interna se identifique e se comprometa. O seu caráter
formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (dos docentes, discentes e
técnico-administrativos) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em
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um processo de reflexão e autoconsciência, inclusive inserir a participação da
comunidade externa usuária.
Por último, os resultados da auto-avaliação serão submetidos ao olhar
externo de especialistas de áreas/cursos, de planejamento e de gestão da educação
superior, na perspectiva de uma avaliação externa das propostas e das práticas
desenvolvidas.
A avaliação externa é composta de duas etapas: a visita dos
avaliadores à instituição e a elaboração de relatório de avaliação institucional.
Dessa forma, o diagnóstico da avaliação institucional servirá para o
autoconhecimento institucional, orientará a gestão para a definição de seu planejamento
estratégico a partir das potencialidades e fragilidades apresentadas em cada dimensão e, ainda, instrumentará o governo para a definição de políticas públicas e de Estado na
área da educação superior no país.
Estas Diretrizes além de demonstrar o que já foi feito até então, servirá
também de subsídio para a política institucional subsequente, aditando-o ao Plano de
Avaliação Institucional.

2 - REQUISITOS DA AUTO-AVALIAÇÃO
As diretrizes do CONAES trazem como requisitos do processo de auto-avaliação
as seguintes condições:
a) equipe de coordenação: necessária para planejar e organizar as atividades, manter o
interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo assessoramento aos
diferentes setores da IES;
b) participação dos integrantes da instituição: deve-se optar por escolher membros de
toda a comunidade académica.
c) compromisso explícito dos dirigentes das IES em relação ao processo avaliativo: No
entanto, isto não significa que os dirigentes devam ser os principais membros das
comissões instaladas. O importante é ficar evidenciado que há um apoio institucional
para que o processo ocorra com a profundidade e seriedade necessárias;
d) informações válidas e confiáveis: pois, sendo a informação fidedigna o elemento
fundamental do processo avaliativo, a sua disponibilização pelos órgãos pertinentes da
instituição é prioritária.

Nesse sentido, a coleta, o processamento, a análise e a
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interpretação de informações são essenciais para alimentar as dimensões que a autoavaliação quer indagar; e) uso efetivo dos resultados para planejar ações destinadas à
superação das dificuldades e ao aprimoramento institucional. Para isso, é importante
priorizar ações de curto, médio e longo prazos, planejar de modo compartilhado e
estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais complexas.

3 - DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO: O PLANO DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
Para conseguir eficiência no processo de avaliação interna, é preciso
realizar o planejamento das ações mediante plano de trabalho que inclua cronograma,
distribuição

de

tarefas

e

recursos

humanos,

materiais e operacionais.

A

metodologia, os procedimentos e os objetivos do processo avaliativo devem ser
elaborados pela IES segundo a sua especificidade e dimensão, ouvindo a comunidade,
e em consonância com as diretrizes da CONAES.
Para isto, o CESG através de sua Diretoria, elaborou o Plano de
Avaliação Institucional em Agosto de 2004, onde traçou as diretrizes para a auto
avaliação,apontando a sua definição, os seus objetivos, as dimensões eu deverão ser
atingidas; e designando as responsabilidades e atribuições da Direção-Geral e da
Comissão Própria de Avaliação, que posteriormente seria criada.
Além disto, foi feita a previsão da edição de um Cronograma de Execução das
atividades planejadas.

4 - ETAPAS DA AVALIAÇÃO
4.1 - PRIMEIRA ETAPA: PREPARAÇÃO
4.1.1 - Constituição da Comissão Própria de Avaliação – CPA
De acordo com o disposto no art. 11 da Lei 10.861/04, cada Instituição deve
constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de
avaliação e disponibilizar informações.
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A Portaria n° 2.501, de 9 de julho de 2004, em seu art. 7o, prevê que "as
Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), previstas no Art. 11 da Lei n° 10.861, de 14
de abril de 2004, e constituídas no âmbito de cada instituição de educação superior,
terão por atribuição a coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP".
Em seguida, o § 1o, do mesmo artigo, estabelece a necessidade de autonomia da
atuação das CPAs em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na IES.
Em seguida, o art. 8o, estabelece a abrangência da CPA: "As atividades de
avaliação serão realizadas devendo contemplar a análise global e integrada do conjunto
de dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e
responsabilidades sociais da instituição de educação superior".
Todas as CPAs deveriam ser cadastradas no INEP, entretanto, no caso desta
Instituição em questão, não houve a possibilidade de cadastramento, uma vez que o
sistema não o aceitava. Todavia, para que o CESG não ficasse de fora da avaliação,
procedeu-se a auto-avaliação mesmo sem o cadastramento, na perspectiva de que
pudéssemos obtê-lo posteriormente.
A CPA deve contar na sua composição, com a participação de representantes de
todos os segmentos da comunidade académica, motivo pelo qual deixamos abertas as
opções de contar com docentes, funcionários administrativos, discentes e também uma
pessoa da comunidade.
A Comissão Própria de Avaliação foi constituída após duas reuniões para se
chegar a um consenso.
Com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da
Instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -INEP, a CPA do CESG
é formada por membros da comunidade académica e um representante da comunidade.
Foi considerado pelo colegiado, que a CPA deveria contar com cinco membros,
um professor, um funcionário administrativo, dois alunos e uma pessoa da comunidade.
4.1.2 - Planejamento
A elaboração do projeto de avaliação/SINAES compreende a definição de
objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. O
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CESG, antes da constituição da sua CPA criou o seu Plano de Avaliação Institucional,
já mencionado no item 3.
Frisou-se também a importância de um calendário que contemple os prazos para
execução das ações principais e datas de eventos (reuniões, seminários etc), observando
igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria n.° 2051/04, que regulamenta o
SINAES.
Após este processo, será extraído o Planejamento Estratégico da Instituição,
também decorrente do Plano de Desenvolvimento Institucional. Este Planejamento
Estratégico deverá ser discutido com a comunidade académica, levando em conta as
características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas
anteriores, tais como: auto-avaliação, avaliação externa, avaliação dos docentes pelos
estudantes, avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, avaliação de
uma futura pós-graduação, entre outros.

4.1.3 - Sensibilização
No processo de auto-avaliação, a sensibilização busca o envolvimento da
comunidade académica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de
reuniões, palestras, seminários, entre outros.
Cabe ressaltar que a sensibilização deve estar presente tanto nos momentos
iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre haverá sujeitos novos
iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo
docente ou técnico-administrativo.

4.2 - SEGUNDA ETAPA: DESENVOLVIMENTO
No desenvolvimento da avaliação auto-avaliação é fundamental assegurar a
coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os
participantes e a observância aos prazos. Esta Etapa consiste na concretização das
atividades planejadas como, por exemplo, as listadas a seguir:
(a) realização de reuniões ou debates de sensibilização;
(b) sistematização de demandas/idéias/sugestões oriundas destas reuniões;
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(c)

realização

de

seminários

internos

para:

apresentação

do

SINAES,

apresentação da proposta do processo de avaliação interna da IES, discussões
internas e apresentação das sistematizações dos resultados e outros;
(d) definição da composição dos grupos de trabalho, atendendo aos principais
segmentos

da

comunidade

académica

4

(avaliação

de

egressos

e/ou

dos

docentes; estudo de evasão etc);
(e)construção

de

instrumentos

para

oleta

de

dado

:entrevistas,

questionários, grupos focais e outros;
(f) definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;
(g) definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho:
espaço físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta
tarefa e outros;
(h) definição de formato de relatório de auto-avaliação; definição de reuniões
sistemáticas de trabalho;
(i) elaboração de relatórios; e
(j) organização e discussão dos resultados com a comunidade académica e
publicação das experiências.

4.3 - TERCEIRA ETAPA: CONSOLIDAÇÃO
Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final.
Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus
resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição.

4.3.1 - Relatório
O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de
discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo
de auto-avaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem
disponíveis, os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes.
Os destinatários do relatório são os membros da comunidade académica, os
avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são
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fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e
interpretativo dos resultados obtidos. Além disso, é desejável que ele apresente
sugestões para ações de- natureza administrativa, política, pedagógica e técnicocientífica a serem implementadas.

4.3.2 - Divulgação

A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve
oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas
anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões,
documentos informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação
deve propiciar, ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos
resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna.

4.3.3 - Balanço crítico
Ao final do processo de auto-avaliação, é necessária uma reflexão sobre o
mesmo, visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das
dificuldades e dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Deste modo, o
processo de auto-avaliação proporcionará não só o auto-conhecimento institucional, o
que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da avaliação externa,
prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional.

São Gotardo, 28 de novembro de 2004

João Eduardo Lopes Queiroz
Diretor- Geral

127

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo
Instituto Superior de Educação de São Gotardo

RELATÓRIO FINAL DA AUTO-AVALIAÇÃO
2015

128

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO

Março de 2015

DIRETOR-GERAL
João Eduardo Lopes Queiroz

VICE-DIRETORA
Denise Abadia Pereira Oliveira
COORDENADORES DE CURSO
Pedagogia – Maria Marlene Rodrigues
Administração – Hélio Alessandro Ribeiro
Direito – João Eduardo Lopes Queiroz
Engenharia de Produção – Cindy Suellen Silva

129

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO GOTARDO
APRESENTAÇÃO
É com satisfação, que divulgamos os resultados da auto-avaliação do
Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Este relatório, que ora colocamos à
disposição da comunidade interna e externa, faz parte de um ciclo avaliativo
composto por membros da comunidade acadêmica e um representante da
sociedade em que nos encontramos inseridos.
Neste momento, o Ministério da Educação sinaliza com um novo
programa de avaliação das Instituições de Ensino Superior do país através da
elaboração do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior–SINAES,
o atual modelo do CESG não era tão detalhado como o proposto pelo MEC,
principalmente no que se refere a fazer uma avaliação global de todas as
atividades desenvolvidas, baseada em planejamento, e também a apresentar
um instrumento qualitativo.
A

avaliação

aqui

apresentada

constitui

um

importante

instrumento de reflexão e apoio para as unidades e órgãos, pois se fundamenta
no planejamento, que considera suas realidades e sinaliza onde se quer
chegar. A vivência compartilhada no planejamento coletivo propicia uma
contínua facilitação de adesão e de comprometimento dos protagonistas do
processo, para o cumprimento das metas estabelecidas. Cremos que esse
modelo negociado contribui para amenizar o simbolismo, introjetado pela
maioria das pessoas, que identifica avaliação com punição. Como ele favorece
a mudança de postura e de cultura em relação à avaliação, esta passa a ser
conhecida como meio de superação, de transformação e de desenvolvimento.
Com efeito, a essência deste modelo de avaliação mantém-se
em perfeita sintonia com a missão do CESG de gerar, sistematizar e divulgar o
conhecimento, promovendo a transformação e o desenvolvimento da
sociedade. Esperamos que estes resultados possam contribuir para a
potencialização e o desenvolvimento desta Instituição.
Ressalta-se por fim, que uma importante conquista obtida pela
Instituição na informatização do próprio processo de auto-avaliação, que desde
2006 vem sendo realizada em quatro momentos, já que os resultados são
automáticos, dando um norte à Instituição para que a mesma possa seguir se
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não o melhor caminho, pelo menos satisfazer docentes e discentes em seus
anseios.

João Eduardo Lopes Queiroz
Diretor-Geral do CESG
Relator da CPA
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INTRODUÇÃO

Desde a entrada da nova diretoria (2004), o CESG procurou se
preocupar em realizar a avaliação institucional. Com a exigência e emissão de
diretrizes pelo MEC houve um melhor direcionamento de como realizá-la.
Anteriormente, o foco da avaliação era a qualidade dos docentes, ou
seja, eminentemente qualitativa.
Com as diretrizes do MEC, a partir de agosto de 2004, houve
um plus na avaliação institucional, pois se iniciou uma pesquisa tanto
qualitativa, quanto quantitativa.
A partir de 2006 foram avaliados todos os setores, físicos,
pedagógicos, diretivos e recursos humanos, e é esta avaliação, somada a da
qualidade dos docentes, cujo resultados

se publicam neste relatório, pois

anteriormente só se avaliava professores e funcionários.
Entre os resultados generalizáveis, destacam-se:
a) ausência de uma cultura consolidada de planejamento e avaliação;
b) aumento

do

contingente

de

servidores

(técnicos

e

docentes)

concomitante ao aumento da demanda de trabalho;
c) falta de motivação do quadro de professores o que pode agravar
sobremaneira a situação acima colocada, onde se procurou tomar
medidas drásticas, até com o desligamento da Instituição;
d) dificuldades nas relações interpessoais, sobretudo nas relações
professor–aluno, professor–professor e professor–técnico administrativo;
e) dificuldades de comunicação interna e externa, possivelmente, uma das
causas do desconhecimento da sociedade sobre o que é realizado na
Instituição em termos de pesquisa e extensão;
f) obstáculos ao estabelecimento de parcerias com representantes da
sociedade em projetos de pesquisa e de extensão.
A avaliação desses núcleos produziu diagnósticos que, apesar das
limitações, constituem, indiscutivelmente, instrumentos iluminadores para todos
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os níveis de gestão de todas as dimensões do mundo acadêmico. No caso
específico da gestão da avaliação institucional, o diagnóstico propiciou uma
“metavaliação”, tomando como referência o projeto/sonho inicial e o que já foi
realizado. Foi possível reconhecer as mudanças objetivas a favor do
desenvolvimento institucional, bem como os limites que ainda precisam ser
superados nesse processo.
Quanto às mudanças objetivas, desde 2007, podem ser citados:
- a construção de um auditório para 450 (quatrocentos e cinquenta) pessoas
sentadas (inaugurado em 2014);
- construção de uma área de convivência adequada (2008) e criação de mais
uma lanchonete (2014);
- construção de três laboratórios: cooperativa júnior, laboratório de físicoquímica e laboratório de práticas ludo-pedagógicas (2007/2008);
- aquisição de Datashow para todas as salas (2007 a 2014)
- construção de um laboratório de eletromecânica (2010);
- construção de mais um laboratório de informática (2013);
- construção de um laboratório de práticas jurídicas (2011), com duas alas
(Núcleo de Prática Jurídica e Sala de Júri e Audiência Simulada);
- construção de uma nova biblioteca, seis vezes maior que a antiga (2010);
- construção de duas salas de estudos coletivos e individuais com capacidade
para 100 pessoas sentadas (2012);
- construção de mais seis salas de aulas (2008/2009);
- construção de mais duas salas de aulas (2013)
- construção de seis alojamentos para os professores advindos de outras
cidades (2008/2009);
- mudança nos ambientes internos da direção e coordenação tornando-os mais
aconchegante aos alunos (2013/2014);
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- construção de uma sala para o Núcleo Docente Estruturante e professores de
dedicação exclusiva (2011);
- construção de um novo espaço para o Departamento Financeiro, nova Sala
para o Setor de Relações Institucionais, Sala individual para a Vice-Diretora,
Nova Sala de Professores e ampliação do Espaço da Secretaria Acadêmica
(2015).
Há outros pontos positivos, tais como: reestruturação total no quadro de
professores e contratação de mais funcionários para apoiar outros setores.
Apesar de suas limitações, alguns aspectos desse processo de
avaliação, tanto da proposta quanto da metodologia são comprovadamente
positivos. A avaliação global pressupõe que ensino, pesquisa, extensão e
gestão são dimensões indissociáveis do mundo acadêmico e sua metodologia
qualitativa não só é pedagógica/construtiva, como permite analisar aspectos de
caráter

mais

subjetivo,

fundamentais

para

a

Instituição,

que

outras

metodologias isoladas não conseguiriam identificar.
O grupo de discussão amplia a compreensão dos próprios participantes
e mesmo dos mediadores acerca não só do setor analisado, mas do todo
envolvente. Essa convicção é reforçada tanto pelas coincidências entre os
núcleos

avaliados,

quanto

pela

comparação

com

outras

avaliações

(sistemáticas ou não) do CESG.

1 - OBJETIVOS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

1.1 - OBJETIVO GERAL

Implantar no CESG um processo de avaliação institucional, construído
coletivamente, que subsidie, de modo pleno, a gestão acadêmica para a
potencialização e o desenvolvimento do desempenho institucional.

1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- Diagnosticar a atual situação do CESG nas dimensões de ensino, pesquisa,
extensão e gestão;
- Aperfeiçoar o banco de dados demonstrativo das atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão desenvolvida pelo CESG;
- Subsidiar a definição de políticas de desenvolvimento humano e acadêmico;
- Facilitar a emergência de uma cultura de avaliação no CESG, que
pressuponha a auto-avaliação e a avaliação externa como instrumentos de
busca de excelência;
- Estimular, no CESG, a inter-relação das tarefas acadêmicas, de modo a
contemplar as dimensões de ensino, pesquisa, extensão e gestão;
- Propor mudanças no cotidiano do CESG, atendendo às metas definidas pela
CPA em seu planejamento estratégico.;
- Exercitar a partilha da responsabilidade do poder;
- Converter a avaliação em um instrumento de superação individual e coletiva
de limitações;
- Reforçar o compromisso com a excelência do saber;
- Realizar reavaliações periódicas;
- Defender o princípio do respeito à diversidade;
- Manter um processo de avaliação contínuo, evolutivo, plástico e flexível;

2 - ABORDAGEM METODOLÓGICA

O processo de avaliação adotado no CESG apoia-se numa abordagem
predominantemente qualitativa. Porém, busca-se a conjugação das vantagens
desta com as da abordagem quantitativa, procedendo-se à consulta e
incorporação de dados secundários existentes sobre o núcleo avaliado.
Documentos e informações secundários permitem comparar e/ou ampliar as
conclusões ou inferências obtidas na abordagem qualitativa.
Procura-se trazer para o processo, avaliadores internos e
externos. O universo da avaliação interna é composto por servidores (docentes
e técnico-administrativos), por discentes, e por uma pessoa da comunidade de
notório saber pedagógico ou representante de alguma organização no mercado
de trabalho.
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Os temas propostos para discussão englobam o ensino, a
pesquisa, a extensão e a gestão e têm como foco inicial o cumprimento das
metas planejadas coletivamente. A ênfase que lhes é dada, porém, varia
conforme a composição do grupo de avaliação.

2.1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A técnica utilizada é a do grupo de discussão. Esse grupo favorece a
investigação mais aprofundada de determinado tema, pois permitem explorar e
entender as ideias e as reações dos integrantes do grupo, que representam
uma amostra do universo objeto de estudo. Formados por três a cinco pessoas,
o grupo é motivado a gerar informações por meio de questões contidas em
roteiros semi-estruturados de entrevistas.
A discussão é conduzida por um mediador/moderador, que é o
relator da Comissão, este é preparado para manter o máximo de neutralidade e
objetividade na condução do trabalho. Como forma de registro é feito algumas
atas em alguns casos, em outros, é chamado alunos para participação. Cabe
ao mediador, a emissão de relatório referente à discussão.

2.2 - EMISSÃO DE RELATÓRIOS

O relatório é elaborado com auxílio dos outros participantes do grupo,
que fazem a sua revisão. Nele, os comentários são agrupados de acordo com
as temáticas avaliadas, sendo utilizadas citações ou anotações extraídas das
discussões.
3 – RELATÓRIO FINAL DA AUTO-AVALIAÇÃO

O CESG aderiu ao programa de avaliação institucional no ano 2004.
Naquela ocasião, a grande motivação para tal adesão foi a necessidade de
aprimoramento da qualidade do ensino. A exigência legal para que as
instituições adotassem um programa de auto-avaliação iniciou-se em setembro
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de 2004, quando o Ministério da Educação instituiu o SINAES – Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior.
O Programa de avaliação adotado abrange todas as importantes fases
de um processo avaliativo eficaz: planejamento, elaboração, aplicação,
tabulação, análise e implementação de ações decorrentes dos resultados
obtidos.
Para a Avaliação Docente, a Instituição que antes tinha uma média de
corte 2, elevou-a para 3. Permaneceu considerando, numa escala de 0 a 4, que
professores com resultado inferior a 3 serão merecedores de atenção especial,
por estarem aquém do desempenho considerado satisfatório.
Serão, portanto, inseridos no Programa de Capacitação Didática, dirigido
pela Consultora Maria Eunice Lopes e pela Profa. Denise Abadia Pereira
Oliveira. Aqueles com média entre dois e três, também serão chamados a
participar do Programa. Já aqueles com média superior a três, no entanto,
receberão incentivos especiais e poderão ser convidados a relatarem suas
experiências de sucesso.
Para a Avaliação da Coordenação de Curso e Estrutura de Apoio foram
usados os mesmos critérios. Os que não alcançarem a média precitada, serão
considerados

deficientes

e,

portanto

serão

inseridos

no

Plano

de

Aperfeiçoamento Institucional. Entretanto, no primeiro ano, todos foram
inseridos neste Plano, para que possam conhecê-lo.
Ressalta-se que as Avaliações Docentes e de Coordenação de Curso e
Estrutura de Apoio são processos integrantes do amplo Programa de AutoAvaliação Institucional. A proposta do Ministério da Educação abrange muitas
outras dimensões. Citando a lei 10861/2004, o MEC define a abrangência da
avaliação institucional por enumerar os seguintes aspectos, que deverão ser
considerados pela CPA:
1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para
estímulo ao desenvolvimento do ensino, à produção acadêmica e das
atividades de extensão.
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3. A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no que
se refere à sua contribuição em relação à inclusão social; ao desenvolvimento
econômico e social; a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural.
4. A comunicação com a sociedade.
5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho.
6. Organização e gestão da Instituição, especialmente o funcionamento e a
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação
com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
acadêmica nos processos decisórios.
7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação.
8. Planejamento e avaliação, especialmente dos processos, resultados e
eficácia da auto-avaliação institucional.
9. Políticas de atendimento aos estudantes.
10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
11. Outras dimensões – itens considerados relevantes pela Instituição.
Assim sendo, percebe-se que o processo de auto-avaliação deve
permear todos os setores e atividades exercidas pela Instituição. É um trabalho
intenso e significativo a ser efetuado em um período de até três anos. As
avaliações de corpo docente e estrutura, abordadas neste documento,
portanto, são apenas uma fatia de um processo amplo de consolidação de um
olhar mais profundo sobre as atividades institucionalmente desenvolvidas.

3.1 - AVALIAÇÃO DOCENTE
Os resultados obtidos em 2015 são relativamente bons, similares a 2013
e 2014, com avanço no curso de Administração e Pedagogia.
Por curso, os percentuais de 2015, ficaram assim distribuídos:
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Curso

Inferior a 2

Entre 2 e 3

Superior a 3

Administração

5%

14%

81%

Pedagogia

2%

16%

82%

Engenharia de Produção

11%

30%

59%

Direito

5%

16%

79%

A resposta altamente favorável ao processo de avaliação e o
crescimento visível da qualidade do corpo docente são indicativos de que, cada
vez mais, a Instituição deve manter padrões de elevada exigência quanto à
qualidade das ações acadêmicas.
Todavia, em 2012, tivemos o boicote dos alunos da Administração ao
realizarem o ENADE. Os mesmos preferiram não realizarem as provas,
alegando que se a Faculdade não suspendesse a apresentação do Trabalho
de Conclusão de Curso, eles não fariam a prova, apenas assinariam e iriam
embora.
Isso fez com que o nosso IGC, que foi baseado apenas neste curso que
estava sendo avaliado, sofresse uma queda de 4 (quatro) para 2 (dois).
Somente agora, ao final de 2015, é que recuperamos parcialmente
nosso IGC, tendo auferido a média 3, após resultado positivo no ENADE do
curso de Pedagogia e três avaliações in loco, uma de renovação de
reconhecimento para o Curso de Administração, que alcançou nota 4, uma de
reconhecimento do Curso de Direito, que alcançou nota 4 e uma autorização
para funcionamento do Curso de Engenharia Computacional, alcançando nota
3.

3.2 - AVALIAÇÃO DA CLASSE PELO DOCENTE

Os docentes foram convocados a realizar, além da sua auto-avaliação, a
avaliação de todas as turmas em que leciona. Tabulou-se a nota individual de
cada professor e levantou-se o resultado da média geral obtida pela turma.
Tais dados não serão explicitados neste relatório, mas, serão entregues
individualmente para as turmas avaliadas. Sugere-se que haja uma análise
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pelos alunos das médias alcançadas, de forma a se obter uma interferência
positiva sobre a postura discente, comprometida com a qualidade do ensino.

3.3 - AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO

A exemplo dos anos anteriores, os alunos foram convocados a emitir
conceitos quanto a qualidade da estrutura e dos serviços de apoio oferecidos
pelo CESG. Ressalta-se que, muitas melhorias, incluindo a construção do
auditório, área de convivência e reforma da biblioteca, foram implementadas a
partir dos resultados obtidos nas avaliações internas realizadas anteriormente.
A tabela seguinte apresenta o conceito, por quesito, onde houve a maior
concentração de respostas. Foram indicadas, para cada item, cinco opções de
respostas: insuficiente, fraco, regular, bom e ótimo.
Item avaliado

Conceito com maior concentração de
respostas

Sala de aula
a) Tamanho

Ótimo

b) Carteiras

Ótimo

c) Iluminação

Bom

d) Ventilação

Bom
Biblioteca

a) Instalações e acesso

Ótimo

b) Atendimento

Bom

c) Número de volumes disponíveis

Ótimo

d) Atualização do acervo

Ótimo

e) Consultas nos terminais

Bom

f) Horário de funcionamento

Ótimo
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g) Computadores

Ótimo

Laboratório de Informática
a) Instalações

Ótimo

b) Quantidade de computadores

Ótimo

c) Atendimento dos monitores

Regular

d) Horário de funcionamento

Bom

Rede Acadêmica
a) Atualização

Bom

b) Confiabilidade

Bom

c) Orientações para utilização

Bom

d) Nível de informações

Bom

Tesouraria
a) Instalações e acesso

Bom

b) Atendimento no balcão

Ótimo

c) Atendimento telefônico

Regular

d) Confiabilidade das informações

Bom

e) Horário de atendimento

Ótimo

Secretaria
a) Instalações e acesso

Ótimo

b) Atendimento no balcão

Bom

c) Atendimento telefônico

Regular

d) Confiabilidade das informações

Bom

e) Prazo de entrega de documentos

Ótimo
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f) Horário de atendimento

Ótimo

Imagem Institucional
a) Conceito da marca CESG na busca

Bom

ou manutenção de um emprego
b) Avaliação da forma como são

Bom

divulgadas as informações
c) Imagem da marca CESG entre seus

Bom

amigos e/ou familiares
d) Conceito dos programas para alunos

Ótimo

(palestras, semanas...)
Manutenção
a) Limpeza das salas

Ótimo

b) Limpeza dos banheiros

Ótimo

c) Iluminação adequada das salas

Ótimo

d) Quantidade de lixeiras

Bom

Site do CESG
a) Layout da página

Bom

b) Informações

Bom

c) Atualização

Regular

d) Interação/comunicação

Bom

e) Confiabilidade das informações

Ótimo

Os resultados indicam que, de forma geral, os itens avaliados estão em
patamares satisfatórios, e os resultados estão apresentando constante
desenvolvimento, muito embora ainda possam ser melhorados. A Instituição
deseja obter, em breve, maior concentração de respostas no patamar "ótimo".
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3.4 – RELATÓRIO GERAL POR CURSO (QUALITATIVO)
Necessário ressaltar que o relatório por curso foi feito por cada
coordenador do respectivo curso, sendo repassado ao relator geral, que
anexou cada um dentro do Relatório Final.
a) Relatório do Curso de Administração (ano base: 2015)

Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo
Curso de Administração
Avaliação Institucional – 2015

O Centro de Ensino Superior de São Gotardo integrado ao Sistema
Nacional de Educação Superior pretende através de sua Avaliação Institucional
Interna, demonstrar a melhoria e qualidade dos cursos de graduação
oferecidos pela IES.
Esta Avaliação é realizada, organizada e acompanhada pela Comissão
Própria de Avaliação do CESG. No Curso de Administração, em dezembro de
2014, a Comissão realizou, em todas as turmas pertencentes ao curso, um
questionário, o qual priorizava a observação de todas as esferas educativas
(alunos, coordenação de curso, professores e setores administrativos)
É neste contexto avaliativo que a Faculdade de Ciências Gerenciais de
São

Gotardo

integra

os

resultados

que

permitem

compreender

o

funcionamento da IES, tendo estes como referência para a manutenção da
qualidade.
A Avaliação Institucional possibilita uma análise geral da IES nos
diversos setores e é o que demonstra ao setor administrativo, rever estratégias,
retomar ações para a garantia da qualidade no processo ensino-aprendizagem.
A avaliação realizada nos Cursos de Graduação, em especial de
Administração é uma reflexão permanente e necessária para estabelecer a
qualidade do processo educativo nas Instituições de ensino.
Trata-se de um instrumento necessário para envolver todos os
participantes e relevantes ao processo ensino-aprendizagem.
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As atividades da Avaliação Institucional são permanentes e planejadas
pela Comissão Própria de Avaliação, a qual é composta por funcionários, corpo
docente e setores administrativos.
No Curso de Graduação em Administração podemos notar a
diversificação das notas aplicadas ao corpo docente, pois elas tiveram uma
variação de 51% a 99% sendo oportuno ressaltar que, esses resultados foram
realizados através de amostragem, visto que, os questionários foram realizados
apenas com uma média de 8 a 10 alunos por turma.
Verificando as ações de cada docente durante o período letivo,
acreditamos que a metodologia e didática aplicada, auxiliaram bastante no
crescimento do conteúdo exigido em cada disciplina, bem como no elo entre
teoria e prática durante as aulas. Além disso, podemos perceber que neste ano
de 2014 os alunos e professores mantiveram uma relação de cordialidade,
visto que o processo educativo se aplica não somente aos alunos, mas
também com os professores que enriqueceram o planejamento através e a
troca de experiências realizadas nos momentos educativos.
Foram adquiridos mais de 1.000 livros para ampliar o acervo
bibliográfico.
Foram realizados 3 (três) eventos de grande porte, relacionados à
Logística, Produção e Empreendedorismo. Além de diversas visitas técnicas no
decorrer do ano.
A Cooperativa Júnior está atendendo a comunidade de forma mais
atuante.
As atividades realizadas em sala de aula foram discutidas e
desenvolvidas pelo professor sempre observando o conhecimento prévio do
aluno e a disponibilidade de toda sala para a realização dessas avaliações.
Já os professores que receberam uma média inferior a 60% será
necessário as reestruturação da disciplina através do Curso Didática do Ensino
Superior e a coordenação e redirecionamento dos atos profissionais.
Felizmente, o processo de avaliação é continuo e as atividades que
serão replanejadas irão ser desenvolvidas nos próximos períodos.
Uma questão que nos entristeceu foi o fato dos alunos formandos em
2012 não terem se dedicado a realizar a avaliação do ENADE em virtude da
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colidência de data com o Trabalho de Conclusão de Curso. A avaliação do
ENADE se deu no dia 25 de novembro de 2012, e de outro lado, os alunos
tinham que apresentar a parte escrita do TCC no dia 26 de novembro. O que
levou muitos a assinarem a prova e resolvê-la em menos de 30 minutos, só
para cumprirem a sua obrigação formal. Esse ato impensado repercute no
curso até hoje!
Todavia, como medida de solução a este problema, modificamos a
apresentação do TCC para o 7º Período, evitando que haja colidência de datas
e de obrigações acadêmicas por parte do aluno. Isso já permitiu que os alunos
se envolvessem mais no ENADE realizado neste ano de 2015.
Conjuntamente a essa medida, recebemos a Avaliação In Loco da
Comissão de Avaliadores do MEC que constatou que o curso está acima do
mínimo básico para seu devido funcionamento, atribuindo nota 4 ao mesmo.
Coordenador Hélio Alessandro Ribeiro
b) Relatório do Curso de Direito (ano base: 2015)
Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo
Curso de Direito
Avaliação Institucional – 2015

A avaliação é um procedimento importante para que um curso continue
atendendo às expectativas dos graduandos, por isso cabe ressaltar que após o
preenchimento dos formulários afirma-se que o curso de Direito tem sido bem
coordenado e administrado. Esse resultado já tem alterado a dinâmica da
Instituição visto que o número de discentes tem elevado continuadamente.
Pode-se perceber que os docentes têm encaminhado os processos
pedagógicos de forma dinâmica e coerente com a conjuntura atual. Isto aliado
a uma bibliografia atualizada e ao nível de formação e experiência dos
docentes tem garantido aprendizagens significativas para os graduandos.
Através do Programa de Formação Continuada pretende-se refletir sobre
as metodologias de avaliar os conhecimentos adquiridos pelos discentes, pois
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houve alguns questionamentos em relação à forma de alguns docentes
avaliarem.
Quanto a avaliação dos discentes em relação aos professores, o
resultado foi positivo. Isso se deve a qualidade dos docentes, tendo em vista
que a mais de 80% possuem Mestrado ou Doutorado.
Os órgãos colegiados têm tido maior participação o que tem possibilitado
a resolução de alguns problemas ao longo do semestre.
A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que garante possibilidades de inclusão tem sido reconhecida e implementada a
cada semestre. Também foram instalados os Núcleos de Prática Jurídica em
duas cidades: São Gotardo e Carmo do Paranaíba. Esses Núcleos atendem
pessoas de baixa renda e que não tem condições de acesso à Justiça por
questões econômicas e culturais, realizando mediações e judicializações
quando necessário.
A infraestrutura foi ampliada e algumas questões já foram resolvidas,
como uma área para chegada dos discentes.
Foram realizados 3 (três) eventos relacionados à Processo Civil e ao
Direito Constitucional. Além de diversas palestras durante o ano.
As salas de aula foram reestruturadas com a colocação de novos
datashows, manutenção da fiação elétrica e disponibilidade de mais um técnico
do setor de informática no horário noturno. O atendimento em alguns setores
foi ampliado, através dos monitores. A biblioteca está aberta inclusive aos finais
de semana, possibilitando o acesso de todos nesse espaço acadêmico
privilegiado. Também foram adquiridos mais de 1.000 livros para ampliar o
acervo bibliográfico.
A Comissão do MEC de Avaliação In Loco atribuiu nota 4 ao curso e a
OAB Federal o recomendou sem ressalvas, sendo que a Portaria de
Reconhecimento do Curso já foi publicada.
O Centro de Ensino Superior de São Gotardo ainda registra sua
sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade
dos compromissos na oferta da educação superior o que garante inúmeras
possibilidades de transformação social para a região atendida.
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Coordenador Virgílio de Mattos
c) Relatório do Curso de Engenharia de Produção (ano base: 2015)
Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo
Curso de Engenharia de Produção
Avaliação Institucional – 2015

No curso de Engenharia de Produção tivemos notas oscilando entre
36% - a nota mais baixa - e 95% - a nota mais alta, predominando a média 3
com 61%.
Durante o período letivo foram adotadas abordagens que visaram
proporcionar uma maior interação entre a sala de aula e o mundo real do
engenheiro. Para isso foram desenvolvidas diversas viagens técnicas a
empresas de renome onde foram observados os processos produtivos em
prática.
O uso de laboratórios foi outro recurso utilizado para estimular a
contextualização de práticas profissionais. Em um momento, os alunos tiveram
contato no laboratório de informática com o desenvolvimento de algoritmo para
solução de problemas utilizando a lógico. Em outro momento, o laboratório de
física foi utilizado para as primeiras noções de física experimental.
O laboratório de Gestão de Processos e o de Eletromecânica tem sido
bastante utilizado, voltado para a demonstração da aplicação prática dos
conhecimentos teóricos no âmbito da Indústria.
Várias aulas foram dadas na sala de multimídia, utilizando o quadro
virtual (smart board), o que permite uma maior interação pedagógica em
disciplinas como física, química e cálculo.
A coordenação de cursos buscou estar presente em todos os
momentos junto aos alunos analisando seus anseios e, na medida do possível,
disponibilizando os recursos necessários para seu atendimento. Através da
participação de encontros com professores de outros cursos de Engenharia de
Produção procurou estar atualizado sobre as práticas de outras instituições de
modo a estabelecer um ponto de comparação entre a instituição e o mercado.
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O relacionamento aluno-professor foi um ponto importante na interação
aluno-professor e que facilitou o desenvolvimento dos conteúdos ministrados.
O desenvolvimento das disciplinas foi visto pelos alunos como adequada
atendendo, na maioria das vezes o conteúdo total, a metodologia e suprida
com a bibliografia necessária. A parte prática (associação com exemplos reais)
foi uma solicitação constante por parte da coordenação para que a sala de aula
fosse o mais próximo da realidade, mantidas as suas limitações.
O desenvolvimento das aulas foi considerado como satisfatório, embora,
em alguns casos, fica evidente a necessidade de investimento em técnicas de
didática para alguns professores.
A avaliação da aprendizagem também está adequada na visão dos
alunos. As avaliações estão dentro do conteúdo aplicado.
Coordenadora Cindy Suellen Silva
d) Relatório do Curso de Pedagogia (ano base: 2015)
Faculdade de Ciências Gerenciais de São Gotardo
Curso de Pedagogia
Avaliação Institucional – 2015

A partir de 2006, vem sendo realizada no Centro de Ensino Superior de
São Gotardo Ltda. a Avaliação Institucional Interna envolvendo todos os
segmentos de funcionários e serviços prestados pela Instituição. A avaliação foi
recebida de forma positiva pelos envolvidos, visto que foi feito uma
sensibilização e conscientização da importância de avaliar.
O objetivo foi que todos entendessem que a avaliação é o ponto de
partida para reflexão permanente sobre as mudanças necessárias na
Instituição e principalmente no processo ensino-aprendizagem. Alguns itens
foram destacados nessa avaliação e todos os setores foram analisados.
O apoio aos professores foi considerado satisfatório, pois todos os
segmentos dão atenção aos mesmos, visto que o foco do trabalho é o aluno.
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Foi destacada a importância das reuniões, que fortalecem os vínculos e o
trabalho dos docentes.
Quanto ao desempenho dos professores houve uma variação das
médias entre 66% a 97%.
Tendo restado bem clara a importância de cada disciplina para a
atividade profissional dos graduandos.
Os objetivos foram alcançados, sendo que couberam ressalvas para
alguns professores e substituições serão feitas.
Os conteúdos foram desenvolvidos de acordo com a proposta, porém,
alguns planos devem ser revistos pela coordenação.
O tempo de aula é aproveitado integralmente, o que possibilitou o
atendimento às necessidades do aluno.
Os critérios avaliativos foram revistos neste semestre, o que possibilitou
um maior envolvimento de docentes e discentes com o processo ensinoaprendizagem, pois, ambos se sentiram mais cobrados.
As reuniões pedagógicas foram marcantes neste processo, pois, além
de propiciar momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, várias
experiências apresentadas enriqueceram o grupo.
A Biblioteca, embora com investimentos constantes, precisa melhorar a
bibliografia disponível para o curso Pedagogia. Foi destacado o atendimento,
sendo que todos são recebidos com atenção, respeito e muita agilidade.
A Secretaria Acadêmica neste semestre desenvolveu um trabalho mais
eficiente devido à experiência adquirida.
Os serviços gerais foram considerados excelentes sendo que a limpeza
foi considerada um ponto forte da Instituição que também garante segurança
para os alunos com guarda, portão eletrônico e adesivo nos carros para melhor
controle.
O Laboratório de Informática é um setor que se destaca pela
organização e principalmente o cuidado, os equipamentos são conferidos
diariamente e a manutenção é constante.
O Setor Financeiro foi considerado excelente visto que os alunos sempre
são ouvidos e suas pendências são resolvidas com eficiência seja qual for, o
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acordo sempre é feito, nunca tendo necessitado a Instituição de recorrer às
vias judiciais.
A Coordenação do curso foi avaliada positivamente, sendo que se
destacaram as reuniões realizadas e os encontros individuais.
Foi observado que em todos os setores há um cumprimento rigoroso do
horário de trabalho por todos. Além disso, os equipamentos de trabalho
atendem as necessidades.
Os Coordenadores dos setores agilizam os processos delegando as
tarefas aos demais e todos têm claro suas atribuições.
O Sistema de telefonia melhorou a comunicação interna, sendo um item
que deixava a desejar em outros ângulos. Ainda foi sugerido que cada setor
tenha registrado pedidos e documentos entregues aos outros setores para
evitar contratempos.
Quanto a Diretoria, foi considerada dinâmica, pois buscou tornar reais as
metas previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional. Foi destacada a
forma como o trabalho é desenvolvido sempre envolvendo todos os setores,
além de contar com pessoas da comunidade e empresas locais, ou seja, as
parcerias realizadas têm agregado valor ao trabalho desenvolvido por esta
Instituição.
Coordenador Maria Marlene Rodrigues de Sousa
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de autoavaliação é a forma como os resultados estão sendo
trabalhados no CESG indicam o nível de maturidade institucional, resultante da
experiência obtida no decorrer da implementação do programa.
Temos tido dificuldades com os alunos ingressantes, dado ao fato de
que o nível de educação formal que recebem no ensino médio é precaríssimo,
não sabem ler nem interpretar textos, muito menos elaborar um raciocínio
lógico necessário para a aprendizagem. O Governo Federal, através do
Ministério da Educação, empurra esse problema para as Instituições de Ensino
Superior, que em períodos de 4 a 5 anos (tempo de permanência dos alunos),
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não conseguem solucionar este problema que somatiza no mínimo 12 anos
das vidas destes estudantes para trás.
Para se ter uma ideia desta grave situação, a última avaliação do MEC
foi a Prova Brasil de 2013. Segundo ela, os resultados do nosso Município são
chulos, vejam o quadro do Município de São Gotardo:

Em uma escala de 1 a 9, pegando como referência o 9º ano, em relação
à proficiência em Língua Portuguesa, temos 45,71% dos alunos situados
abaixo do nível 3. Se incluirmos o nível 3, vamos perceber que 63,48% dos
alunos de São Gotardo, numa escala de 1 a 9 estão até o nível 3. Se incluirmos
o nível 4, vamos concluir que 81,44% dos alunos estão abaixo do nível 4.
Desta forma, o que seria razoável é que a maioria dos alunos estivessem
acima do nível 5, mas hoje só encontramos 18,56% acima deste nível, sendo
que no nível 8 e 9 não há nenhum aluno (a taxa é de 0,0%). No nível 5 a taxa é
de 10,03%, no nível 6 a taxa é de 6,57% e no nível 7 a taxa é de 1,95%.
Em Matemática a situação não é diferente, 56,89% dos alunos estão
abaixo do nível 3. Se buscarmos nível 4, que ainda é insatisfatório, vamos
somatizar 76,55% dos alunos.
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Apresentamos esses dados, para demonstrar a tamanha dificuldade que
temos de transformar aproximadamente 80% de alunos considerados
medíocres pelo próprio Estado Brasileiro, em profissionais que consigam atuar
nas suas respectivas áreas. Esses 80% não sabem ler, interpretar e somar, e
isso é empurrado para as Instituições de Ensino Superior e depois o Ministério
da Educação aplica um instrumento avaliatório (ENADE) com o mesmo peso
para todas as regiões do país, e sem considerar o nível que esses alunos
ingressam na Instituição de Ensino Superior, como era feito no passado, onde
se analisava as turmas entrantes e os que estão formando.
Sabe-se, contudo, que embora avaliar seja uma atividade nobre, ela em
si só não estabelece melhorias. É preciso efetivar concretamente ações sérias,
elaboradas a partir dos resultados encontrados. Finalmente, é necessário
acompanhar a implementação de tais ações e estabelecer parâmetros de
comparação, por meio de novas avaliações, aplicadas em ocasiões
posteriores. Demanda-se verificar se as metas estão sendo alcançadas e se as
melhorias, de fato, estão sendo efetuadas.
A avaliação de 2015, termômetro de nossa saúde institucional,
certamente nos possibilitará encontrar, com a colaboração permanente de toda
a comunidade acadêmica, os caminhos que nos conduzirão aos rumos mais
promissores do ensino de excelência adequados às demandas atuais e
condizentes com os anseios de todos aqueles que optaram pelo CESG para a
busca de uma sólida formação acadêmica.

