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APRESENTAÇÃO 
 
            O presente relatório institucional tem sua criação fruto da exigência da 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N. 62, que objetiva ser uma ferramenta 

para acompanhamento e verificação do posicionamento da instituição frente 

aos resultados de avaliação interna e externa. 

Criado para ampliar e fortalecer a relação entre os processos de 

avaliação e os processos de gestão, bem como o autoconhecimento das 

instituições de ensino superior e o consequente aprimoramento das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, o instrumento de avaliação institucional, 

publicado na Portaria nº 92 de 31 de janeiro de 2014, propõe o Relato 

Institucional como uma inovação que subsidia o ato de credenciamento e 

recredenciamento institucional e a transformação de organização acadêmica. 

Assim, este documento objetiva demonstrar como os processos de 

gestão institucional,realizados sob o amparo do Projeto Político Pedagógico e 

do Plano de Desenvolvimento Institucional se desenvolvem a partir das 

avaliações externas e das avaliações internas, evidenciando a interação entre os 

resultados do conjunto de avaliações e suas atividades acadêmico -

administrativas, de forma a demonstrar as ações implementadas e as melhorias 

do IESMA. 

       Ao focalizar a evolução acadêmica do Instituto com base na relação entre 

planejamento de gestão e avaliações institucionais, a elaboração do Relato 

Institucional caracteriza uma fase de retroalimentação e avaliação do 

desenvolvimento e do alcance das políticas, dos objetivos e das ações e metas 

estabelecidos no PPP e no PDI. Dessa forma, as ações que tiveram sua origem 

nos processos de avaliação interna e externa devem retroalimentar a atualização 

ou reformulação desses documentos. Dessa forma, este Relato Institucional 

analisa como as políticas assumidas pelo IESMA – e as metas, ações e atividades 

delas decorrentes– atendem às orientações estratégicas definidas em seu 

planejamento: a função social e os objetivos institucionais. 
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Nome: INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO - IESMA 
Código da IES: 2049 
Caracterização da IES: IINSTITUIÇÃO PRIVADA CONFESSIONAL 
Estado/UF: MARANHÃO/MA  
Município: SÃO LUÍS  
 

 

1 BREVE HISTÓRICO DA IES 
 

 

A gênesis do Instituto de Estudos Superiores do Maranhão –IESMA - 

remonta ao ano de 1956 quando foi fundada a Sociedade Maranhense de 

Cultura Superior – SOMACS com o objetivo de criar e manter uma unversidade 

católica no Maranhão. Essa iniciativa foi promovida pela Arquidiocese de São 

Luís e presidida pelo então bispo arquidiocesano Dom José de Madeiros 

Delgado. A Universidade criada pela SOMACS, em 18/01/1958, foi 

reconhecida pela União como Universidade Livre em 22/06/1961 por meio do 

Decreto de nº. 50.832, com a denominação de Universidade do Maranhão. 

Progressivamnete, nos termos da Lei 5.152 de 21/10/1966 (alterada pelo 

Decreto Lei nº. 921 de 10/10/1969 e pela Lei nº. 5.928 de 29/10/1973), foi 

instituída pelo Governo Federal a Fundação Universidade Federal do 

Maranhão com a finalidade de implantar a Universidade Federal do Maranhão 

– UFMA. Nesta ocasião a SOMACS cedeu seus cursos e seu patrimônio para a 

União Federal.  No entando, a necessidade de formação de professores de 

Ciências da Religião e de Sacerdotes fez com que a SOMACS retomasse suas 

atividades Educacionais, de forma que em 1976 criu o Centro de Estudos 

Teologicos – CET, e, em 1984, numa parceria com a Conferencia Nacional dos 

Bispos do Brasil - CNBB e a Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB, 

regional Maranhão, foi criado o Centro Telógico do Maranhão – CETEMA com 

os cursos de Filosofia (livre), Teologia (Licenciatura Plena) e Ciências da 

Religião (licenciatura Curta) regulados pelo Conselho Estadual de Educação - 

CEE. Com o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 o nome 

CETEMA foi alterado para IESMA atendendo a essa nova Legislção. 
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O Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA é uma 

instituição de Ensino Superior privada, confessional, credenciada no Sistema 

Nacional de Educação Superior do Ministério da Educação pela portaria 

ministerial nº 1.521 de 20/05/02 publicada no DOU nº 97, Seção I de 22/05/02. 

Iniciou suas atividades como instituição de ensino superior agora regulada pelo 

Conselho Nacional de Educação no primeiro semestre letivo de 2003 com o 

curso de Ciências Religiosas autozidado pela Portaria Ministerial nº 1.522 de 

20/05/02 publicada no DOU nº 97 Seção I de 22/05/02. 

No ano de 2005 obteve a autorização para o curso de Filosofia 

licenciatura plena através da Portaria Ministerial 353 de 1º de fevereiro de 2005, 

obtendo seu reconhecimento em 2007 através da Portaria Ministerial -

Normativa nº 40 Artigo 63 de 12 de desembro de 2007. 

No ano de 2006 obteve autorização para funcionamento do curso de 

Teologia – Bacharelado através da Portaria Ministerial n887 DOU de16 de 

novembro dde 2006 e seu reconhecimento pela portaria 546 DOU de 12 de 

setembro de 2014 com nota 03.  

No ano 2007 foi protocolado o recredenciamento e em 2011 a IES 

recebeu visita in loco para este fim. Após a visita, a Instituição foi notificada com 

muitas fragilidades que gerou uma nota (2), sem alcance dos referenciais 

mínimos para funcionamento gerando no ato o protocolo de compromisso 

assumido então pela IES juntamente com a CPA com a agora Secretaria de 

Regulação e supervisão da Educação superior - SERES.  

A partir de 2012, então a IES juntamente com a CPA e todos os 

segmentos empenharam-se para sanar as diversas fragilidades encontradas.  

No ano 2013 o Instituto recebeu a visita in loco para renovação do 

reconhecimento do Curso de Ciências da Religião, obtentendo conceito (3). O 

processo ainda está em análise no e-MEC. 

No ano de 2016 o Instituto recebeu nova visita in loco para avaliar o 

protocolo de compromisso e, desta feita, obeteve o conceito três (3). Assim, o 

Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, mantido pela SOMACS, tem 

autonomia financeira, didática e pedagógica, regida por regimento próprio e 
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tendo suas decisões colegiadas através dos seus Conselhos Superiores, nos 

quais a SOMACS está representada com direito a voz e voto. 

 Atualmente, o IESMA tem os cursos de graduação em Ciências 

Religiosas – Bacharelado; Teologia – Bacharelado; e Filosofia – Licenciatura 

Plena. O corpo docente é formado por 38 professores em tempo integral, parcial 

e horistas. Há um quadro de 14 funcionários e um total de 400 alunos. 

 
2 CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

INSTITUCIONAIS E DE CURSO 
 
Conceito preliminar de curso 
 
       Os cursos do IESMA vivenciam continuamente o processo de avaliação 

interna por meio de atividades suscitadas pela Comissão Própria de Avaliação, 

pelo núcleo docente, por meio de aplicação de instrumentos para a realização 

de avaliações diagnósticas, cujo objetivo é mapear as potencialidades e 

fragilidades na oferta de cada curso do Instituto.  

        Por meio desses processos são identificadas necessidades relativas às 

dimensões propostas pelos instrumentos de avaliação dos cursos de graduação 

do promovidas pelo INEP que geram reflexões e provocam, de acordo com a 

avaliação estabelecida no PPP, novas diretrizes, com vistas a aprimorar o 

desempenho da gestão acadêmica dos cursos. A realização dessas avaliações 

internas promove um melhor conhecimento da realidade dos cursos do IESMA 

bem como contribui para a melhoria de estratégias para se alcançar melhores 

índices de qualidade na educção e gerar indicadores para a tomada de decisão 

por parte da gestão institucional. 

 Em complementação ao processo avaliativo de cursos, é atribuído ao 

INEP a avaliação externa, que analisa as dimensões organização didático -

pedagógica, corpo docente e infraestrutura, produzindo um relatório que 

destaca as potencialidades e as fragilidades do curso avaliado e atribui o 

Conceito Preliminar de Curso. Em relação ao IGC – Índice Geral de Cursos – 

desde a inauguração do atual modelo de avaliação do SINAES - a partir do ano 
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de 2004 – o IESMA vem obtendo continuamente o IGC “3”, vale ressaltar que 

no ano de 2013 o IGC contínuo era de 2.047 e em 2014 ele subiu para 2.342. 

Número de cursos avaliados no triênio e IGC obtido: 

 

 

 

 
Conceito Enade 

 
Resultado do Enade realizado nos anos de 2008 - 2015 pelos estudantes dos 

cursos do IESMA. 

 

Enade 2008 filosofia1 

 
Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL Diferença IESMA 

Geral 52,5 51,9 + 0,6 

Especifica 30,5 28,5 + 2,0 

 
 

Enade 2011 filosofia2 

 
Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL Diferença IESMA 

Geral 36,7 39,7 - 3,0 

Especifica 51,0 51,2 - 0,2 

 
  

Observação: neste ano 29 alunos deixaram de comparecer ao exame e apenas 03 

justificaram a ausência.  

 

Enade 2014 filosofia3 

 
Conceito 

3 

Formação IESMA BRASIL Diferença IESMA 

Geral 55,6 54,6 + 1,0 

Especifica 37,3 36,0 + 1,3 

 

 

 

                                                           
1
 ENADE 2008. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

2
 ENADE 2011. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

3
 ENADE 2014. http://portal.inep.gov.br/enade/relatorios 

ANO CURSO CONCEITO 

2014 Ciencias religiosas 3 

2014 Teologia 3 
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Enade 2015 teologia. 

Aguardando o relatório, uma vez que este curso comecou a ser avaliado pela 

dinamica do Enade somente em 2015. 

 

Enade Ciencias da Religião. 

Este curso apeasar de ser afim ao da teologia, ainda não entrou no elenco dos 

cursos avaliados pelo Enade. 

 
Índice geral de cursos avaliados 

 

    O Índice Geral de Cursos Avaliados é o indicador que avalia anualmente o 

desempenho dos cursos de graduação e das pós-graduações das instituições de 

ensino superior do Brasil. Para o cálculo do conceito final de cada instituição, o 

IGC considera o Enade e o CPC. O índice é a média ponderada do conceito 

obtido por todos os cursos de cada instituição. Ao IESMA foram atribuídos os 

seguintes IGCs: 

 

 

 
 
 
3 PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO 
 

A avaliação institucional busca, em sua essência, elementos para a 

melhoria e aperfeiçoamento do desempenho da instituição, a partir da 

participação democrática da comunidade que a constitui, da sociedade e de 

seus parceiros externos. Neste processo, a Comissão Própria de Avaliação 

possui o papel de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, 

assim como está previsto no Sinaes. 

A pesquisa de autoavaliação institucional desenvolvida no IESMA 

consiste em um questionário com perguntas concernentes aos 5 eixos 

estabelecidos pelo SINAES e no levantamento e análise de documentos 

institucionais. As respostas são predominantemente objetivas, com espaço para 

ANO CONCEITO 

2014 3 

2015 3 
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manifestação de satisfação ou insatisfação em relação às dimensões avaliadas, 

em particular, às condições de ensino, à infraestrutura, à gestão acadêmica e 

administrativa.  

       Com o resultado da pesquisa é elaborado o Relatório da Autoavaliação 

Institucional, contendo as potencialidades e as fragilidades institucionais em 

consonância com as diretrizes do Sinaes. Os resultados sistematizados são 

apresentados e discutidos com o Conselho Superior do Instituto e divulgados 

por meio de murais, site e sistema acadêmico.  

             De uma forma geral, os resultados referentes ao exercício compreendido 

entre os anos de 2012 a 2014 apontam para opiniões pouco positivas quanto à 

atuação da CPA na avaliação da Instituição por parte dos três segmentos 

envolvidos: docentes, técnicos-administrativos e discentes.  

 No entanto a partir da avaliação externa para fins de recredenciamento 

da IES ocorrida em 2015, a equpe da avaliação in loco constatou tais fragilidades 

na CPA do IESMA. Assim a partir da reflexão sobre essas fragilidades, a CPA 

foi reestruturada em 2015, assumndo uma nova postura. A equipe da CPA foi 

recomposta pela portaria /DG nº 05 de 15 de setembro de 2015, e assumiu entre 

as suas prioridades: 

a) - A necessidade de melhorar a qualidade de seus procedimentos de 

avaliação, levando em conta as mudanças metodológicas indicadas pelo Novo 

Instrumento de Avaliação proposto em Janeiro de 2014, bem como as 

observação feitas pela equipe de visita in loco realizada em 2015 na IES. 

Reestruturação dos instrumentos de avaliação dos diferentes 

segmentos levando em conta as especificidades da IES o que aperfeiçou o 

processo de acesso,preenchimento e análise dos dados. 

 

b) A ampliação da participação da comunidade nos processos de 

autoavaliação: Atividades de sensibilização de toda a comunidade para a 

avaliação. Para isto foi realizado seminário, palestras reuniões com todos os 

segmentos em separados para explicar e sobre a relevância do processo de 

avaliação da IES. 
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c) O aprimoramento nas metodologias de análise estatística de seus dados:  

          De acordo com as novas orietanções do INEP, os questionários foram 

organizados nas dez dimensões previstas no SINAES, que foram organizadas 

em cinco eixos. O método utilizado para a interpretação e análise dos dados foi 

a estatística descritiva, via análise tabular e gráfica que tem como objetivos 

obter, organizar e analisar dados,bem como determinar as correlações entre 

eles, proporcionando conclusões e previsões, com o objetivo de proporcionar 

relatórios, que apresentem informações sobre a tendência central. Com base nas 

informações obtidas, foram construídos bancos de dados a partir dos quais 

foram organizados relatórios caracterizando as respostas de cada segmento 

envolvidos no processo avaliativo. 

 

d) A introdução de metodologias de análise dos dados qualitativos: 

cada questionário previu um espaço para a expressão de críticas ao próprio 

instrumento, além de permitir um maior aprofundamento na discussão de 

pontos mais importantes e a justificativa de respostas sobre os diferentes eixos 

do questionário. 

e) A prioridade na devolução sistemática de seus resultados para as 

diferentes instâncias da Instituição:  

Observamos que é nesse ponto que temos as nossas maiores 

fragilidades, levando em consideração que ainda não conseguimos implantar 

uma sistemática capaz de, em tempo hábil, levantar os dados, fazer as análises 

pertinentes e devolvê-los de modo a constituir uma maior capilaridade nas 

diferentes dimensões do IESMA.  

Em 2016 a atuação da CPA foi ainda mais positiva,envolvendo cada 

vez a instituição como um todo no processo de autoavaliação. O que de mais 

positivo se pode constatar são os resultados da avaliação que se tornam cada 

vez mais visével conforme o relatório parcial 2 de  2016. 

 

Consideramos que esta ação é que nos permitirá avançar no sentido 

de sermos protagonistas na construção de um processo de avaliação interno 
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mais sistemático, capaz de apontar caminhos para o processo contínuo de 

aprimoramento e crescimento institucional. Esta etapa do trabalho está prevista 

para ser realizada depois da elaboração do relatório final. 

 
 
 
 
4 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO  
 
 

                 Entendemos que a devolutiva dos resultados da avaliação é de vital 

importância porque confere credibilidade ao processo de avaliação. Admitimos 

a existência de uma fragilidade na efetividade dos Relatórios de Avaliação entre 

2011-2014 (quando se deu a última Avaliação Institucional). Período em que o 

IESMA estava empenhado no cumprimento do protocolo de compromisso 

assumido em 2011 com o INEP devido a diversas fragilidades encontradas na 

IES no ano de 2011 em que foi realizado a visita in loco para recredenciamento 

da IES, ficando a IES com nota 2 o que gerou tal protocolo de compromisso.  

 Nesse período, a CPA esteve envolvida nesse trabalho no intuito de 

sanar tais fragilidades. 

              Assim, embora tenham sido feitos grandes esforços de aprimoramento 

dos processos de planejamento e de avaliação, esta questão acima mencionada 

representou um verdadeiro obstáculo para que os processos de avaliação 

fossem realizados de forma sistemática. Deste modo, embora todos os relatórios 

de avaliação tenham sido realizados, não houve neste período uma sistemática 

participação de toda a comunidade no processo de avaliação e a própria CPA 

teve dificuldade com a participação efetiva de seus membros docentes e 

técnicos administrativos, e praticamente não contou com a participação dos 

alunos e membros externos. 

 Por estas razões, a CPA tem uma das prioridades do IESMA para o 

período de 2015-2017, foi a superação desta fragilidade, que exigiu sobretudo, 

uma maior articulação entre os processos de planejamento e avaliação. 

 Sinteticamente, as avaliações internas que culminaram nos relatórios 

revelaram que o IESMA tem grandes desafios para o aperfeiçoamento de suas 
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políticas acadêmicas e administrativas, considerando principalmente a 

necessidade de articular e melhorar a eficácia dos processos administrativos. 

Contudo, a gestão atual já tomou conhecimento das fragilidades da IES, e 

assumiu uma postura de mudanças e seus processos e na gestão. 

Em 2016 foi realizado seminários, palestras e aplicado os 

questionários de autoavaliação, bem como os resultados foram divulgados pro 

meio de relatórios banners. 

 

 
5 PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 
 

Em grande medida, especialmente considerando o período iniciado 

em 2012, os processos de gestão da Instituição foram orientados pelos 

resultados das avaliações internas e externas, principalmente em 2011 quando a 

IES assumiu o protoloco de compromisso para sanar inúmeras fragilidades 

encontradas pela avaliação in loco para fins de recredenciamento da IES que 

impactou diretamente na evolução institucional.  

     O presente tópico traz para análise algumas ações provenientes do processo 

planejamento estratégico institucional que se encontram relacionadas com as 

proposições das comissões anteriores e com os resultados de avaliações externa. 

 

    Como ações que foram programadas a partir de problemas identificados nos 

processos de avaliação dos últimos dois anos, podem ser citadas as seguintes: 

 Atualização do acervo bibliográfico dos cursos de graduação - 

privilegiando a compra de livros que compõem a bibliografia básica 

definida nos projetos pedagógicos;  

 Reunião com a direção geral para discutir os pontos fracos identificados 

na avaliação interna e externa;  

  Reunião com coordenadores de curso para analisar e discutir pontos 

fracos identificados na avaliação do docente pelo discente;  

 Entrevistas com alunos para medir o grau de satisfação dos alunos com 

relação aos cursos; divulgação e devolutiva dos resultados da avaliação 
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do docente pelo discente em lugares de fácil acesso; análise dos 

resultados dos processos de reconhecimento de curso realizados; 

 Encaminhamento à Direção geral uma lista de sugestões para melhorias 

nos ambientes; 

 Reuniões com as novas turmas, informando sobre as atividades da CPA 

no IESMA, como participar e ações de avaliação realizadas durante o 

semestre; 

 Encaminhamento aos coordenadores as avaliações do professor 

realizadas pelos alunos; 

 Construção de divisórias para os ambientes de docentes para 

atendimento aos alunos; 

 Disponibilização dos questionários de avaliação no site; 

 Utilização de palestras, seminários, entrevistas para divulgação e 

incentivo da realização das avaliações; 

 Mesa redonda envolvendo trocas de experiências a partir dos tópicos 

considerados na Avaliação do Docente pelo Discente: planejamento, 

relação professor-aluno, didática eprocessos de avaliação. 

 Estudo para alteração no regulamento de TCC e estágio e ementas de 

disciplinas; 

 Divulgação da avaliação institucional: tornar os resultados da avaliação 

institucional mais amplos e efetivos em 2016, utilizando-se como 

estratégia: disponibilização de todos os dados e relatórios de avaliação 

no site; 

 Divulgar a organização acadêmico-administrativa do IESMA e 

consolidar o modelo de gestão participativo.  

 Realização de seminários, palestras contendo missão, visão, objetivos e 

metas; realizar seminários para construção participativa do novo PDI e 

PPI.  

 Dados coletados pela ouvidoria que auxiliaram em algumas ações como: 

readequação do horário de funcionamento da biblioteca; ampliação de 

convênios para atividades de extensão (atividades complementares); 



15 

 

São Luís  
2017 

abertura de turmas extras em disciplinas com histórico de reprovações 

excessivas; 

 Estimular a Direção a relacionar as sugestões vindas da autoavaliação 

com o planejamento institucional; 

 Divulgação do PDI em reuniões pedagógicas e em reuniões gerais; bem 

como divulgação de relatório de gestão; 

 Elaborar novo PDI ; 

 Possibilitar maior participação em eventos científicos direcionados à 

formação continuada dos técnico-administrativos e docentes; 

 Instalação de ar condicionado nas salas de aula. 

 

6 PROCESSOS DE GESTÃO  
 

Tomando por base os objetivos e as metas do PDI, os resultados 

autoavaliação institucional e avaliação externa,verificou-se a necessidade de 

implementação de medidas de ajustes no conjunto de ações a serem 

desenvolvidas, em particular em relação às questões explicitadas abaixo. 

A seguir são sistematizadasas ações acadêmico-administrativas, 

desenvolvidas a partir das avaliações externas e internas. 

 

 Criação do NAPP – Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicológico; 
 Criação da ouvidoria; 
 Revaliadação de diplomas de professores que estudaram no exterior; 
 Diversificação das formas de Socialização dos resultados das avaliações, 

através de seminários, no site e nos murais da IES. 
 Atividades de extensão ligadas à Responsabilidade Social do PDI 
 Revisão das estruturas curriculares e ementários dos cursos 
 Políticas de acompanhamento de egressos 
 Programa de Capacitação e Qualificação de Pessoal 
 Ampliação do acervo bibliográfico 
 Reestruturação do auditório 
 Programas de extensão nas cidades no entorno de São Luís 
 Ampliação do espaço físico da biblioteca  
 Ampliação do espaço físico da secretaria 
 Salas de atendimento docente/discente 
 Convênio com o Intituto de Tecnologia do Maranhão 
 Convênio com a Defensoria Pública federal 
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7 DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Desde a sua criação como instituição de Ensino Superior credenciada 

pelo Misitério da Educação há 14 anos, o IESMA vem buscando realizar a sua 

missão de contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, produzindo e 

transmitindo novos conhecimentos, formando profissionais capazes de atuar de 

forma crítica e criativa na busca de soluções para os diferentes problemas da 

sociedade.  

Percebe-se uma caminhada trilhada no percurso de 

autoconhecimento e aprendizado institucional, resultando em melhorias 

contínuas em todos os aspectos. Durante esse processo avaliativo, evidenciou-se 

os avanços conquistados na implementação de uma cultura de avaliação com 

viés formativo, concretizado de forma sistemática e contínua. Esse trabalho 

profícuo, liderado pela CPA, tem gerado frutos junto à comunidade acadêmica 

à medida que a participação dos diversos segmentos envolvidos no processo 

faz-se mais notória nas etapas estabelecidas, o que tem provocado ações de 

melhoriaspedagógico-administrativas permanentes. 

A Avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e 

assim exige que alunos,professores, colaboradores técnico-administrativos, 

egressos e representantes da sociedade civil organizada informem sobre a 

relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mercado de trabalho, sobre as 

ações direcionadas para a investigação científica e a extensão, sobre a 

responsabilidade social e a infraestrutura da IES. 

O IESMA tem empreendido esforços para manter a coerência entre 

os resultados das avaliações institucionais internas e externas com as políticas e 

investimentos definidos no seu PDI eas ações implantadas ao longo de seus 

ciclos de auto avaliação e avaliação externa. O processo de avaliação 

institucional tem se configurado como instrumento para identificar 

oportunidades de avanços e melhorias em suas práticas administrativas e 

acadêmicas. 
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Os dados referentes às avaliações externas são objetos de discussões, 

estudos, análises e ponderações sobre potencialidades, fragilidades e sugestões 

de melhorias por parte de todos os atores da comunidade acadêmica.  

A IES vem estabelecendo as ações necessárias (item VI) para cumprir 

sua missão e possibilitar o alcance de sua visão, aproveitando as suas 

potencialidades e eliminando as fragilidades. 

O que se pode observar, principalmente após a avaliação in loco de 

2015 para fins de recredenciamento da IES, é que a Instituição e principalmente 

a Direção tornou se mais consciente da relevência da autoavaliação como meio 

de crescimento da IES, pois antes era algo visto como punição. A ações 

corretivas para as fragilidades que a CPA vinha propondo desde os primeiros 

processos de autoavaliação começaram a ser colocado em pauta, ser discutido e 

colocado em prática. Isto gerou mais confiança na autoavaliação pois agora os 

diversos segmentos estavam vendo as mudanças na IES originadas da avaliação 

interna e externa, gerando assim um maior envolvimento e interesse pela 

avaliação. 

 

Construir uma Instituição que busca permanentemente a excelência 

em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão é o compromisso e a 

responsabilidade de todos que fazem o IESMA. Nesse sentido, é preciso que os 

gestores que assumam a responsabilidade de direção do IESMA estejam 

comprometidos com os objetivos e as metas propostas no PDI contribuindo 

para a transformação e o desenvolvimento da sociedade. 

 

 


