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1. lntroduc;io 

A Faculdade Radial de Curitiba ingressou no mercado curitibano em 2003, 

atraves da aquisi~o da Faculdade Pitagoras. Na epoca em que foi adquirida pelo 

Grupo Radial, a Faculdade Pitagoras, em Curitiba, possuia apenas o curso de Ad

ministragao em andamento com aproximadamente 30 alunos. Com esta aquisigao, a 

Faculdade Radial entrou no mercado curitibano como prop6sito de crescimento or

ganico atraves da abertura de novos cursos e uma captagao bastante ousada. Pou

cos foram os impactos causados nos alunos com esta troca de marca e diretrizes. 

lsso se justifica pelo baixo numero de alunos que a adquirida possula na epoca da 

aquisi~o. A transi~o ocorreu de forma tranqUila, e o Grupo Radial cumpriu o objeti

vo proposto quando entrou no mercado Curitibano. Em meados de 2007, com quatro 

anos de atua~o, a Faculdade Radial, em Curitiba, contava com mais de 1700 alu

nos nos 10 cursos de Gradua~o Bacharelada (Administra~o, Ciencias Contabeis, 

Direito, Engenharia de Produ~o e Engenharia Eletrica) e Tecnol6gica (Comercio 

Exterior, Marketing, Logistica, Processos Gerenciais e Recursos Humanos). 

Em paralelo ao crescimento da Faculdade Radial, em Curitiba, o Grupo 

Radial estava em negociagao junto a Estacio Participa¢es. Em setembro do mesmo 

ano, a aquisigao foi concluida. Todo o Grupo Radial, incluindo a Unidade de Curitiba, 

fazia parte agora do maior grupo de Ensino Superior do pais. 

Este momenta foi caracterizado por diversas mudangas, que exigiram agi

lidade na adapta~o dos dirigentes, funcionarios, alunos e professores. Alem da agi

lidade para adapta~o nas mudangas da rotina, a preocupa~o com as alteragoes 

perante o regulat6rio (Ministerio da Educa~o e da Cultura - MEC) tambem se fez 

presente nos meses de transi~o. 

Caminhando junto com todas as alteragoes que ocorreram naturalmente 

pela mudanga da marca e das preocupagoes em manter os criterios do regulat6rio, a 

lnstituigao precisa prezar pelo ser maior patrimonio, seus alunos. 

Nao foram poucas as mudangas que aconteceram, e que ainda acontece

riam com a troca da marca. 0 grande problema era mensurar o impacto destas mu

danc;as que naturalmente aconteceram e minimizar o impacto das mudangas que 

ainda estavam por vim. 
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Alguns fundamentos do Marketing, como a Satisfac;ao do Cliente e Pes

quisa de Marketing e Marketing de Relacionamento, foram aprofundados para ode

senvolvimento e execu<;ao de alguns pianos de a<;ao que atendessem estes objeti

vos. 

Para mensurar o impacto causado por todas as mudanc;as decorrentes da 

altera<;ao da marca, a Faculdade Radial de Curitiba conta com uma ferramenta de 

avalia<;ao chamada Avaliac;ao lnstitucional- AI, onde urn dos itens abordados eo 

Indica de Satisfa<;ao dos Alunos. Na Avaliac;ao lnstitucional o aluno expressa de 

forma espontanea seus "sentimentos" em relac;ao ao atendimento administrativo, 

academico e estrutura da lnstitui<;ao. Com a finalidade de identificar os pontos posi

tivos e negativos das alterac;oes ocorridas ap6s a alterac;ao da marca, alem da Ava

liac;ao lnstitucional, foi aplicada uma pesquisa, atraves de uma empresa terceirizada, 

que reforc;ou a identificac;ao do impacto causado pela alterac;ao da marca, e princi

palmente pelas mudanc;as que ocorreram em decorrencia da altera<;ao da marca. 

0 objetivo principal deste trabalho e analisar o impacto causado nos dis

centes pela troca da marca da Faculdade Radial, ap6s a aquisi<;ao da mesma pelo 

Grupo Estacio Participac;oes. 

Para tanto foram definidos os seguintes objetivos especificos: Analisar o 

resultado obtido na PESA,- Pesquisa de Satisfa<;ao do Aluno e na Avalia<;ao lnstitu

cional - AI, identificar os principais pontos positivos e negativos causados pela mu

danc;a da marca e entender os pontos de deficiencia, desenvolver e implementar 

ac;oes para cada uma das fragilidades identificadas no resultado da pesquisa, ac;oes 

estas que visem minimizar o impacto da mudanc;a de marca e propor ac;oes que a

greguem valor a nova marca garantindo nos alunos a percepc;ao das ac;oes. 

A viabilidade financeira positiva da institui<;ao depende da manuten<;ao 

dos seus alunos e da capta<;ao de novos alunos. A importancia deste estudo carac

teriza-se por identificar os pontos positivos e negativos observados e sentidos pelos 

discentes a fim de atuar minimizando o impacto negativo atraves da proposta e exe

cu<;ao de pianos de a<;ao alinhados a demanda dos principais pontos negativos. 
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2. Conceitos 

2.1 Marketing 

Em seu livro, Principios de Marketing, Kotler e Armstrong 1, definem Marke

ting como sendo a "arte de administrar relacionamentos lucrativos com o cliente, 

tendo dois principais objetivos: atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, 

e manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes satisfa<;ao". Kotler e Arms

trong1 ainda definem Marketing como sendo o "processo pelo qual as empresas cri

am valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para capturar 

seu valor em troca" e ainda, que a func;ao do Marketing e "entender e satisfazer as 

necessidades dos clientes". 

Cobra2
, no seu livro Administrac;ao de Marketing no Brasil, define marke

ting como "urn conceito de troca em que ao menos duas pessoas estejam negocian

do diante de urn acordo de valor, condic;oes e local de fornecimento". Cobr~ ainda 

define Marketing de Relacionamento como "a func;ao de criar conquistar, e manter 

clientes, estabelecendo relacionamentos mutuamente satisfat6rios, de Iongo prazo 

com partes chave como clientes, fornecedores e distribuidores, a fim de ganhar e 

reter sua preferencia em seus neg6cios". 

0 estudo em questao objetiva satisfazer as necessidades dos clientes pa

ra reter e fidelizar este cliente. Kotler e Armstrong1 citam que "uma boa gestao e re

lacionamento com o cliente criam o encantamento deste e, clientes encantados 

permanecem fieis e falam favoravelmente sobre a empresa e seus produ

tos/servic;os". Estudos mostram a diferenc;a entre clientes que estao menos satisfei

tos, relativamente satisfeitos e completamente satisfeitos. A relevancia deste traba

lho se justifica por este estudo, citado por Kotler e Armstrong1, onde citam que "uma 

pequena queda na plena satisfac;ao do cliente pode criar uma enorme queda na fide

lidade". Sendo assim o objetivo da gestao de relacionamento com o cliente e criar 

nao apenas satisfa<;ao, mas o encantamento. 

1 Kotler, Philip e Armstrong, Gary.- Princlpios de Marketing 128
. edivao- Sao Paulo: editora 

Pearson Prentice Hall, 2007. 
2 Cobra, Marcos. - Adminstrayao de Marketi~ No Brasil 3". Ediyao- Rio de Janeiro: editora Campus, 2008. 
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Este estudo encontra-se a urn passo atras do encantamento, num cenario 

em que ainda e preciso identificar o que insatisfaz o cliente e propor melhorias para, 

satisfaze-lo e encanta-lo. 

2.2 Valor e Satisfa~io do Cliente 

Para Cobra3
, "nem sempre urn cliente satisfeito e urn cliente leal, e clientes 

nunca estao totalmente satisfeitos. 0 cliente possui certa afinidade com a marca a

penas quando ele esta muitissimo satisfeito, pois a partir dai entra em estado de en

cantamento. Satisfazer clientes significa descobrir nao apenas o que ele deseja, pais 

a maioria das pessoas nao sabe exatamente o que deseja. Cabe a empresa desco

brir no inconsciente das pessoas que elas gostariam de ter, mas nao conseguem 

expressar". Cobra3 ainda cita que "e preciso ter foco no cliente e descobrir quais sao 

as necessidades e desejos de cada urn, para saber como satisfaze-lo, seja por meio 

de produto ou de servic;o". 

Kotler e Armstrong4 citam que "os clientes formam expectativas em rela

c;ao ao valor e satisfac;ao varias ofertas proporcionarao e fazem escolhas de acordo 

com estas expectativas. Clientes satisfeitos compram novamente e contam aos ou

tros suas experiencias. Clientes insatisfeitos mudam para concorrencia e depreciam 

o produto/servic;o aos outros. 0 valor para o cliente e a satisfac;ao dele sao campo

nantes fundamentais do desenvolvimento e gestao de relacionamento com o clien

te". 0 foco deste estudo atinge a identificac;ao de nivel de satisfa<;So dos academi

cos em rela<;So a Faculdade Estacio Radial Curitiba. 

2.3 Pesquisa de Marketing 

Para Kotler e Armstrong4
, "Pesquisa de Marketing e a elabora<;So, coleta, 

analise e registros sistematicos de dados relevantes sabre uma situac;ao especifica 

de marketing com a qual uma organizac;ao se depara. A Pesquisa de Marketing po

de ajudar os profissionais de marketing a entender a satisfa<;So do cliente e seu 

3 Cobra, Marcos. - Administragao de Marketing No Brasil J'l. Edi98o- Rio de Janeiro: editora Campus, 2008. 
4 Kotler, Philip e Armstrong, Gary. - Principios de Marketing 12a. ediQao- Sao Paulo: editora 
Pearson Prentice Hall, 2007. 
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comportamento de compra, podendo ainda avaliar o potencial e a participac;ao de 

mercado, ou estimar a eficacia da determina<;ao de prec;os, produto, distribui<;ao e 

atividades promocionais". Neste estudo a Pesquisa de Marketing, objetiva identificar 

as fragilidades da IES, proporcionando conhecimento para correc;ao de fluxo das 

ac;oes promovendo melhoria continua. Kotler e Armstrong5 definem o processo de 

pesquisa como "o primeiro memento e a definic;ao do problema seguido pelos objeti

vos da pesquisa, desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta e analise dos dados, 

interpretac;ao e apresentac;ao dos resultados". 

Cobras detalha informac;ao como "uma ferramenta chave para a tomada 

de decisao de marketing. lnvestir em informac;ao e obter conhecimento e a base do 

sucesso no mundo dos neg6cios. Uma organizac;ao para ser bern sucedida, precisa 

analisar com frequencia seu meio ambiente externo e interne para conhecer o mer

cado em que atua e os outros em que possa vir atuar para, a partir dai poder formu

lar estrategias com acerto. As informac;oes do ambiente interne podem ser: vendas 

com base em faturamento - por cliente, por produto, por regiao entre outros dados. 

Ou ainda vendas com base em pedidos emitidos, analise de lucro por linha de pro

dutos etc. Do meio ambiente externo, a empresa precisa conhecer quem sao seus 

clientes, o que eles esperam, quais sao os consumidores e suas expectativas, Seus 

fornecedores, etc. Os dados coletados, ap6s analisados transformam-se em infor

mac;ao. A interpreta<;ao, a analise do significado e a associac;ao desse numero a urn 

conceito e que irao construir uma informa<;ao que processada gera conhecimento de 

mercado. A coleta de dados conduzida de forma sistematica e organizada facilita 

tomada de decisao em marketing". Ainda sobre pesquisa de marketing, Cobras cita 

dois importantes modos de orienta<;ao para coleta de dados. Dados secundarios que 

sao publicados em jornais, revistas, institutes de pesquisa, Funda<;ao IBGE e ainda 

dados internes da empresa. A coleta de dados tambem pode ser realizada atraves 

de Pesquisas estruturadas de mercado. Este estudo possui informa<;Qes colhidas 

atraves de dados secundarios (documentos internes da empresa, revista, Funda<;ao 

IBGE e tambem atraves de pesquisa de mercado). 

5 Kotler, Philip e Armstrong, Gary.- Principios de Marketing 123
. edi9ao- Sao Paulo: editora 

Pearson Prentice Hall, 2007. 
6 Cobra, Marcos. - Administra<;ao de Marketing No Brasil 33• Ediyao- Rio de Janeiro: editora Campus, 2008. 
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3. Panorama do Setor de Educa~io no Brasil 

0 setor de ensino no Brasil e altamente relevante para a economia do Pa

is, devido, principalmente, ao tamanho de sua populayao. De acordo com dados do 

IBGE7
, em 2005, o Brasil apresentou urn total de 60,92 milhoes de matriculas, inclu

indo todas as categorias de ensino dentre educa9ao infantil, ensino fundamental, 

ensino medio, educa9ao de jovens e adultos, educayao profissional e ensino superi

or. Oeste total, 33,53 milhoes de matriculas correspondem ao ensino fundamental, 

9,03 milhoes ao ensino medio e 7,21 milhoes ao ensino infantil, os tres maiores seto

res de ensino do mercado brasileiro. 0 ensino superior, por sua vez, representou urn 

total de 4,45 milhoes de matriculas em 2005. 

De acordo com a Hoper Educacional8, o faturamento total do setor dee

ducayao no Brasil em 2005 ultrapassou R$115 bilhoes, incluindo gastos governa

mentais de aproximadamente R$80 bilhoes. Oeste total, 44,1 o/o foram investidos em 

educayao basica, 28,6o/o no ensino superior, 19,5o/o no ensino medio e 7,9o/o em e

ducayao pre-primaria. 

Vale destacar que a participayao govemamental e muito importante no 

ensino basico e medio, o que pode ser verificado pela taxa de frequencia dos alu

nos. Segundo o IBGE7 em 2005, 90o/o dos alunos frequentavam instituiyoes publicas 

na educayao basica e 88o/o no ensino medio. A politica implantada inicialmente pelo 

governo Fernando Henrique Cardoso desde 1995 e que perdura ate os dias atuais 

ampliou os investimentos na educa9ao basica, com vistas a superar as deficiencias 

no grau de instruyao desde o principio da formayao academica. 0 grafico a seguir 

demonstra a taxa de frequencia a instituiyoes publicas e privadas por categoria de 

en sino: 

7 http://www.ibQe.gov.br/home - acessado em julho/2010. 
8 www. hoper. com. br - acessado em julho/201 0. 
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Fonte: IBGE 

• Ins b L.11 ;~:::~·, -£:-~ 
F.! IJ f) i -::~11.$ 

Apesar dos progresses ja realizados, ressaltados pela melhoria nos indi

ces de analfabetismo no periodo entre 1995 e 2005, a melhoria dos indicadores e

ducacionais ainda nao atingiu patamares elevados, o que pode ser percebido ao 

comparar a taxa de alfabetizagao do Brasil com a de outros paises, especialmente 

paises semelhantes na regiao da America Latina e outras economias em desenvol

vimento. Segundo dados da UNESC09 em 2004, dentre os paises considerados da 

regiao, o Brasil se destaca apenas frente a Guatemala e Bolivia, com uma taxa de 

alfabetizagao de 89o/o contra 69o/o e 87o/o respectivamente, e situa-se ainda muito 

distante de paises como Chile e Argentina, com taxas de alfabetizagao de 96°/o e 

97o/o, respectivamente. 

0 grafico a seguir demonstra o nivel de alfabetizagao da populagao de 15 

anos ou mais de paises comparaveis ao Brasil, em especial paises em desenvolvi

mento: 

9 www.unesco.org - acessado em julho/2010. 
7 



;:~[:. ·~0 
;-~ 

,_..u. 
~---

-~ 

~ a- ·r-.-
r:.o ·00 '1!0 

:;-~ ~-· · ·--.... 
~ ! • 

j ,:/) 

;~ -;;:;) 
;,:&~ ·:tl 

.i) l) ·•X ~ .c:-· 
·~· -~ 

..lJ 

.. -.~ 
"3) 
iY 

~~ ~~~ ";.;~ 
~ n M rt":i 
£{ $ m m 

~ I 
I 

I 
I 

I r 

I 

I 

•C\3 .-r-
~ 
t: 
c 

LL. 

CD 
fil 

E ~I 
N u:;':' 'l) c 

( •, •)) 

::"i-o 

I~ <fJ 
!"" '" .:::) ,-
~· :J tr u ,- .:_) 

~ 
.£ 
l:;:j'.; 

'./) ...... 
< :...) 

'~.1 

No territ6rio nacional, vale destacar que a taxa de penetragao do ensino, 

medida pelo numero total de matriculas por regiao sobre sua populagao, segundo 

dados do IBGE10 em 2005, e mais significativa nas regioes Norte e Nordeste em 

fungao, principalmente, do maier foco dado a essas regioes no memento da imple

mentagao de uma politica mais eficaz para a educagao, por serem as areas menos 

desenvolvidas do pais. Motivada por este esforgo concentrado, a taxa de penetragao 

do ensino atingiu o nivel de 38,1% e 37,3o/o, respectivamente, sendo superiores a 
media nacional de 33o/o: 

10 http://www.ibge.gov.br/home - acessado em julho/2010. 
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3.1 Aspectos do Ensino Superior no Brasil 

0 ensino superior encontra-se em expansao no Brasil. E urn setor amplo, 

com forte potencial de crescimento, especialmente ao se considerar os avangos per

corridos nos ultimos anos. Alem disso, e atendido por inumeras instituigoes dentre 

faculdades, centros universitarios e universidades, sendo estas, em sua maioria, ins

tituigoes privadas. Os elevados investimentos necessaries para a constituigao de 

uma instituigao de ensino superior, seja em infra-estrutura, laborat6rios, tecnologia 

de informagao, qualificagao do corpo docente, pesquisa e desenvolvimento, dentre 

outros, inviabiliza a expansao do papel do governo no setor. 

As restrigoes orgamentarias com relagao aos gastos govemamentais co

mo urn todo impedem que este venha a ampliar seus gastos com educagao, tome
cando uma oportunidade atrativa a instituigoes privadas qualificadas. AIE~m disso, a 

redugao crescenta do papel do Estado em todos os setores da economia e sua 

crescente necessidade de reduzir gastos fornece urn panorama estavel ao papel do 

setor privado no ensino, o qual deve se elevar cada vez mais no futuro. 
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Segundo dados da UNESC011 e do MECIINEP12 em 2004, o Brasil apre

sentava o maior mercado educacional da America Latina, apesar de ainda possuir 

niveis de escolaridade inferior a muitos paises da regiao, a exemplo do Chile e Ar

gentina; e o quinto maior mercado do mundo, especialmente devido a sua elevada 

densidade demografica, dado que a taxa de penetragao do ensino, medida pelo nu

mero total de matriculas dividido pela populagao em 2005 estava em apenas 33,0o/o. 

Dados divulgados pelo IBGE13 demonstram que o ensino superior tern 

crescido a uma taxa anual composta de 1 0,9o/o desde 1997 a 2005, com urn total de 

alunos de aproximadamente 4,45 milhoes. No entanto, a participagao dos segmen

tos publico e privado neste total apresenta dinamica que corrobora as expectativas 

de participagao cada vez maior do capital privado no ensino superior. 0 setor priva

do tern apresentado urn crescimento anual composto de 13,5o/o de 1997 a 2005, en

quanta o setor publico cresce a taxas de 5,8o/o ao ano no mesmo periodo. 

Com isso, o setor privado elevou sua participagao de mercado de 61 ,0°/o 

para 73,2% de 1997 a 2005, enquanto que o setor publico teve sua participagao re

duzida de 39,0°/o para 26,8°/o. Os graficos a seguir demonstram o crescimento do 

setor publico no total de alunos matriculados, bern como a participagao relativa de 

cada setor no total da educagao no Brasil: 

Ntmrlero de Matrlctflas no Ens·lno .S upereor. (tvUI'h~) 

11 http://www. unesco.org/ptlbrasilia - acessado em julho/201 0. 
12 http://portal. mec.gov. brlindex. php - acessado em julho/201 0. 
13 http://www. ibge.gov. br/home/ - acessado em julho/201 0. 
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Este crescimento consistente do ensino superior no Brasil tern elevado os 

nlveis de receita no setor privado a uma taxa composta anual de 8o/o no perlodo en

tre 2000 e 2005, segundo dados da Hoper Educacional 14
: 

14 http://vvww.hoper.eom.br/site2010/index.php - acessado em julho/2010. 
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Este nlvel de receitas deve crescer em fun<;ao do numero de novas matri

culas futuras, direcionadas principalmente devido: 

• Ao crescimento da renda real da populac;ao; 

• Aos ainda baixos nlveis de penetrac;ao, matrlculas e instituic;oes na re

giao Norte e Nordeste, principalmente; 

• As novas exigencias por parte do mercado de trabalho com relac;ao a 
qualificac;ao da mao-de-obra; 

• Ao crescimento da demanda de cursos de especializac;ao de curta e 

media durac;ao; 

• Ao ingresso de trabalhadores em cursos de reciclagem; 

• A meta govemamental de crescimento da participac;ao da populac;ao en

tre 18 e 24 anos no ensino superior de 30% ate 201 0 com conseqOente 

elevac;ao da participac;ao destes no ensino superior; 

• Ao crescimento do grau de escolarizac;ao da populac;ao, com conse

qOente elevac;ao da media de anos cursados; 

• Ao aumento da taxa de conclusao do ensino medio com posterior in

gresso no ensino superior, seja por cursos tradicionais de graduac;ao, ou 

por cursos de curta e media durac;ao, bern como pela oferta de cursos 

ministrados a distancia; 

• E pelo aumento do investimento privado no ensino superior, bern como 

pelo movimento de consolidac;ao deste fragmentado setor em institui

c;oes de porte e qualidade assegurada. 

3.2 Cenario do Ensino Superior Privado no Brasil 

Em 2008, o Ensino Superior Privado presencia! brasileiro possula cerca de 

3,9 milhoes de alunos matriculados. A partir de 2002 a taxa de crescimento apresen

tou uma tendencia de queda e nos dois ultimos anos analisados a taxa permaneceu 

emS%. 
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EYoluc;ao de Matrirulados ES Privado Presencial 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

- lngresgntesfS Privado ~Taxa de cres:lmento 

Fonte: MEC 

0 total de ingressantes no Ensino Superior Privado presencia! correspon

dia em 2008 a 1 ,2 mil hoes de alunos. A taxa de crescimento vern reduzindo de for

ma expressiva nos ultimos anos. Em destaque no ano de 2008, onde o volume de 

entrantes cresceu apenas 1 ,7o/o. 

Evolu~ao de ingressantes Ensino Superior Privado 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

lngressantes Ens Superior - Taxa de Cresci men to 

Fonte: MEC 
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4. As lnstitui~oes 

4.1 Sobre a Faculdade Radial de Curitiba 

4.1.1 Hist6rico 

A hist6ria da Radial comec;ou em 1962 quando seu fundador, Ibrahim Da

vid Curi Neto, iniciou suas atividades na area educacional com a oferta de cursos 

preparat6rios e de especializac;ao tecnica na cidade de Sao Paulo. 

Em pouco mais de 1 0 anos, a Radial aumentou sua abrangencia, passan

do a oferecer novas modalidades de cursos tecnicos em diversos pontos da Zona 

Sui da cidade de Sao Paulo, como os cursos de contabilidade, secretariado, admi

nistrac;ao e eletronica. Em 197 4, o Colegio Radial foi a primeira escola particular em 

Sao Paulo a oferecer o Curso de Supletivo. A instituiyao tambem foi uma das pionei

ras na implantac;ao do curso tecnico de Processamento de Dados. Mas foi em 1976 

que a Rede Radial comec;ou a se formar. 0 primeiro Colegio da rede iniciou suas 

atividades oferecendo cursos com concepc;oes curriculares avanc;adas e com labora

t6rios e oficinas tecnicas, dando condic;oes ideais para uma formac;ao profissionali

zante. Essa caracteristica contribuiu para uma grande procura pelos cursos tecnicos, 

levando a fundac;ao de duas novas unidades na cidade de Sao Paulo. Em 1977, com 

a abertura de mais uma unidade, a Rede Radial passou a contar com cinco mil alu

nos e outra unidade foi aberta na zona leste de Sao Paulo. 

0 crescimento da instituic;ao foi sempre pautado por urn espirito empreen

dedor e inovador. Urn exemplo desta afirmac;ao foi a criac;ao do curso Tecnico em 

Educac;ao Fisica (Desportos). Ate hoje, o Radial e o unico colegio do Estado de Sao 

Paulo a oferecer esse curso com autorizac;ao do MEC. 

Em 1985 foi inaugurada a unidade Radial localizada na Rua Gabriel Ne

tuzzi Perez, hoje unidade Santo Amaro (Sao Paulo). Foi a primeira sede propria do 

Radial, que, na epoca, contava com 7 mil alunos e tornou-se referencia no Ensino 

Tecnico em Sao Paulo. 
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A partir de 1989, a Radial sentiu-se preparada para iniciar suas atividades 

com cursos superiores e iniciou esta etapa com o curso de Processamento de Da

dos, Administractao com enfase em Analise de Sistemas e Ciencias Contabeis. 

Ap6s nove anos de experiencia no Ensino Superior, em 1998, foi dado urn 

importante passo com a inauguractao do novo predio para a Faculdade Radial, que 

conquistou espa~o proprio (Unidade Hi pica - Sao Paulo). Com sede nova, passou a 

oferecer mais urn curso superior: Engenharia Eletronica. Nesse mesmo ano, a uni

dade do Jabaquara {Sao Paulo) passou a contar com os cursos superiores de Admi

nistractao Geral e Administra~ao com enfase em Recursos Humanos. 

Depois foram autorizados os cursos de Administra~ao em Marketing, Pu

blicidade e Propaganda, Jomalismo, Rela¢es Publicas e Direito. Com estes dois 

cursos a Radial mantinha nove cursos de bacharelado, todos com curriculos atuali

zados, contando com praticas pedag6gicas inovadoras, caracterfsticas profissionali

zantes muito fortes e projetos que aliam a conceitua~ao te6rica com a aplicactao pra

tica. 

Em 2001, o Radial credenciou-se como Centro de Educactao Tecnol6gica, 

sendo uma das primeiras institui¢es particulares dessa natureza no Brasil. Passou, 

entao, a oferecer tambem os cursos de gradua~ao tecnol6gica, consolidando sua 

trajet6ria de sucesso na Educa~ao Profissional, hoje oferecendo quatorze cursos de 

graduactao tecnol6gica, nas areas de gestao, comercio, industria, informatica e co

municactao. 

Tambem em 2001, a Faculdade Radial deu inicio aos primeiros cursos de 

p6s-graduactao lato sensu. 

Desde 2002, a institui~ao tambem vern promovendo diversas atividades e 

cursos de extensao, abertos a participa~ao da populactao, visando a difusao das 

conquistas e beneffcios da criactao cultural, do ensino e das praticas investigativas 

geradas na Radial. 

Em 2003, a instituictao deu urn importante passo em sua trajet6ria ao in

corporar a Unidade Curitiba da antiga Faculdade Pitagoras, que ate entao era man

tida pelo grupo Pitagoras-Apollo lntemacional. Ainda em 2003 o estagio dos cursos 

da Radial, especialmente da Unidade Curitiba, eram fruto de uma tentativa constante 

de aperfei~oamento dos projetos pedag6gicos que foram implantados desde o mo

menta de concepctao e posterior autoriza~ao e funcionamento pelo Ministerio da E-
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ducagao. Os cursos tern sofrido modificagoes visando a sua adequagao a parame

tros de sustentabilidade e qualificagao academica. Na Faculdade Radial Curitiba, 

essas mudangas foram mais acentuadas em fungao de ter havido urn processo de 

transferencia de mantenga. A alteragao, Ionge de se dar apenas no plano financeiro 

e burocratico, aconteceu tambem do ponto de vista academico-pedag6gico. Em urn 

primeiro momento, buscou-se a manutengao da metodologia de ensino da Faculda

de Pitagoras, calcada em urn material didatico previamente estruturado, a fim de nao 

provocar mudangas bruscas nos alunos que ja estavam na instituigao. No entanto, 

ap6s dois anos de tentativas frustradas, a Faculdade Radial optou por provocar pro

funda alteragao curricular nos cursos, bern como mudangas na metodologia de ansi

no, nas praticas pedag6gicas e no sistema de avaliagao de aprendizagem. 

Com esta trajet6ria, a Faculdade Radial solicitou em 2003 o credencia

mento junto ao Ministerio da Educagao como Centro Universitario Radial, em razao 

do estagio de amadurecimento do seu projeto educacional e por ja atender as condi

goes exigidas pela legislagao. Na qualidade de Centro Universitario, a lnstituigao 

melhorou a qualidade dos seus servigos, como tambem ampliou a sua agao, ofere

cendo outros servigos educacionais demandados pela regiao onde se insere, assu

mindo desde ja, com o Ministerio da Educagao e a sociedade, o compromisso de 

aportar todos os recursos necessarios ao cumprimento de sua Missao. 

4.1.2 Missao 

A missao da Faculdade Radial Curitiba e enriquecer vidas por meio da a

prendizagem. Para isso, se propoe a fomecer ensino e formagao profissional para 

grande numero de alunos, tendo como princlpio que seus cursos de graduagao es

tao inseridos em urn cenario de ensino superior de massa de qualidade. Como cen

tro de divulgagao e socializagao do conhecimento humano, tern como foco prioritario 

e permanente o ensino, alimentado pela visao interdisciplinar; por praticas docentes 

inovadoras e diferenciadas; pela centralizagao no estudante e nao no professor e 

pela uniformidade de programas de disciplinas e cursos. 

Faz parte tambem da missao institucional da Faculdade Radial Curitiba 

uma orientagao fortemente vocacional em seus programas de ensino, presentes nos 

projetos pedag6gicos dos cursos, especialmente os de graduagao tecnol6gica. Co-
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mo faculdade, ela se distingue de outras instituic;oes de ensino por ter como princlpio 

a manutengao de urn intenso programa de cooperagao como mundo do trabalho. 

4.1.3 Objetivos 

• 0 objetivo da Faculdade Radial era atuar de forma integrada com a 

comunidade, com qualidade, promovendo urn ensino diferenciado, 

pautado nas necessidades do individuo e em sintonia com a praticida

de exigida no mercado de trabalho e necessidades da sociedade como 

urn todo. 

• Todos os processes baseavam-se na formac;ao de profissionais criati

vos dotados de conhecimentos sistematizados em base cientlfica, filo

s6fica, tecnol6gica e etica, dando condic;oes ao aluno para o desenvol

vimento de suas potencialidades crlticas e anallticas. Ainda com foco 

no docente a Faculdade Radial propiciava ao aluno o desenvolvimento 

de competencias, habilidades e habitos, proporcionando crescimento 

integral e contribuindo na formagao pratica profissional. 

• Proporcionar infra-estrutura e condic;oes para que os alunos possam 

ser capacitados para o exercfcio profissional e desempenho social, a

p6s a conclusao de seu curso, bern como meios capazes de despertar 

o interesse dos alunos pelo aprofundamento dos estudos superiores e 

a conscientiza-los da importancia da educac;ao continuada como ins

trumento de atualizagao e acompanhamento da evolugao cientifica e 

tecnol6gica da sociedade, bern como de seu desenvolvimento s6cio

economico e cultural. 

• Para o aprimoramento do ensino, a pratica da Extensao 

• Utilizar-se da extensao e de praticas investigativas para aprimorar o 

processo de ensino, de modo a diversificar as oportunidades de apro

priac;ao e de conhecimentos. 

• Promover uma constante avaliac;ao de suas atividades de ensino com 

vista ao desenvolvimento de metodos que produzam a efetiva qualida

de no ensino ministrado. 

• Captar os interesses, aspirac;oes e necessidades da comunidade. 
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dades 

• Atualizar seus projetos pedag6gicos de acordo com as necessidades 

do mercado de trabalho, com as aspira<;oes da comunidade, em fun

<;ao das transforma<;oes ocorridas na sociedade, bern como das diretri

zes curriculares nacionais. 

• Formar urn corpo docente de significativa qualifica<;ao mediante capaci

ta<;ao e aperfei<;oamento, bern como contrata<;ao de profissionais devi

damente habilitados. 

4.1.4 Funcionamento - 6rgios de Apoio, Atribui~oes e Responsabili-

A estrutura administrativa da Faculdade Radial era formada por 6rgaos de 

apoio com responsabilidades bern definidas, e que tinham relacionamento direto ou 

indireto com seu cliente, o aluno. 

• Departamento Financeiro- Corresponde a Tesouraria propriamente di

ta e constitui os chamados processes tim de linha. A area tern como 

fun<;oes chave: Contas a Receber, Contas a Pagar e Cobran<;a Conso

lidada. 

• Controladoria - Responde pelas atividades relacionadas as informa

<;5es gerenciais, elabora<;ao /controle da pe<;a or<;amentaria e gestao 

do fluxo de caixa. 

• Departamento de Marketing - As atividades do departamento de mar

keting estao voltadas para a capta<;ao de novos alunos, bern como a

<;5es de marketing de relacionamento com os estudantes da lnstitui

<;ao. 0 processo de capta<;ao de novos alunos envolve desde as cam

panhas de divulga<;ao (TV, jomal, folhetos, mala direta e outros) ate 

a<;5es especiais e intemas (endomarketing). 0 departamento e respon

savel pelo planejamento, controle, execu<;ao e avalia<;ao da campanha 

de capta<;ao. Alem disso, o marketing gerencia: o site da institui<;ao, a 

central de telemarketing e o nucleo de relacionamento empresarial. 
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• Departamento de Compras - A area e responsavel por todo o processo 

de compras de todas as unidades, que e centralizado. Responde par

tanto pela consolida~o de requisic;oes recebidas das unidades, cota

c;ao, desenvolvimento de fomecedores e entregas nas unidades. 0 

controle da movimentac;ao de almoxarifados e de alc;ada das unidades 

referidas, ficando, entretanto responsavel pelo monitoramento de indi

cadores especfficos. 

• Recursos Humanos/ Departamento Pessoal - Responde pelo recruta

mento, selec;ao e treinamento. A maior parte do tempo da area e dedi

cada as questoes especfficas de Departamento Pessoal: folha de pa

gamentos. A area passou por urn processo de reestrutura~o, de modo 

que posa dedicar-se mais as polfticas, capacita~o, reten~o de talen

tos e lideranc;a. 

• Gerencia de Tecnologia da lnformac;ao- E responsavel pelo gerencia

mento dos recursos tecnol6gicos de Hardware, Software e comunica

c;oes de dados, garantindo a integrac;ao entre as areas, com elimina~o 

de re-trabalhos e ampliac;ao dos nfveis de qualidade dos servic;os pres

tados ao aluno. 

• Secretaria Geral- Representada por urn Secretario Geral, designado 

pelo Diretor Academico Geral, e 6rgao executive assessor das Diretori

as, responsavel pelo planejamento, organizac;ao, coordenac;ao, fiscali

za~o, avaliac;ao, execuc;ao e prestac;ao de servic;os relacionados ao 

registro e controle academico de alunos e professores, legislac;ao de 

ensino e correlata, funcionamento dos 6rgaos colegiados, edic;ao de 

atos legais emanados dos mesmos, das Diretorias e servic;os afins, 

bern como da polftica institucional na referida area. A Secretaria Geral 

organiza e audita os procedimentos rotineiros das secretarias setoriais 

de unidade alem de responder pelos controles academicos junto aos 

6rgaos supervisores govemamentais, tais como Censo, elabora~o de 

Catalogo lnstitucional, registros de diploma junto ao departamento res-
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ponsavel e acompanhamento dos processos de autoriza9ao e reco

nhecimento de cursos. E tambem o 6rgao responsavel pela organiza-

9ao e realiza9ao do processo seletivo e pela inser9ao das grades curri

culares no sistema Lyceum. 

• Biblioteca - A Biblioteca, representada e dirigida por urn Bibliotecario 

Geral, designado pelo Diretor Academico Geral, e 6rgao complementar 

responsavel pelo planejamento, organiza9ao, coordena~o, fiscaliza-

9ao, avalia~o, execu9ao e presta~o de servi9os de informa9oes, des

tinados a subsidiar o desenvolvimento das atividades de ensino e ex

tensao da Faculdade Radial Curitiba, bern como da poHtica institucional 

na referida area. 0 sistema de Bibliotecas Radial e composto pela Bi

blioteca Central e Bibliotecas Setoriais - unidades Santo Amaro, Hipi

ca, Jabaquara, Santo Andre e Curitiba - onde sao disponibilizados e

quipamentos, espa90 e acervo para realiza~o de pesquisas. 0 objeti

vo da biblioteca e complementar 0 processo educativo (ensi

no/aprendizagem), conduzindo o aluno na busca da informa9ao neces

saria ao seu desenvolvimento. Considerando os diferentes niveis de 

conhecimento e diversidade de interesses existentes na comunidade 

universitaria, e visando sempre a satisfa9ao do usuario final, a Bibliote

ca da Faculdade Radial busca no uso eficaz das tecnologias emergen

tes da informa~o as alternativas de orienta~o a sua comunidade, a

tuando como intermediaria durante a realiza9ao das pesquisas, pro

porcionando urn atendimento individualizado e objetivando o preparo 

dos usuarios para realiza~o de suas pr6prias pesquisas. 

• Gerencia Administrativa - A Gerencia Administrativa de cada Unidade 

tern como fun~o executar o planejamento administrativo e a organiza-

9ao, execu9ao e controle dos recursos materiais e financeiros, bern 

como o registro e o controle administrativo dos recursos humanos, o 

acompanhamento da execu~o or9amentaria e financeira, o provimen

to de bens e servi90s e demais fun9oes tecnico-administrativas e de 

apoio necessarias ao gerenciamento da Faculdade Radial. Ao gerente 
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administrative da unidade ficam diretamente subordinados os setores 

de seguran~. limpeza, inspetoria, recep~ao, manuten~o. dentre ou

tros. 

• Assistencia Pedag6gica - Cada unidade da Faculdade Radial conta 

com uma assistente pedag6gica, cuja fun~o e fornecer apoio aos do

centes e coordenadores nas atividades academicas rotineiras, bern 

como dar suporte aos coordenadores na orienta~o academica aos 

discentes. A institui~ao tern em seus quadros uma Assessora Pedag6-

gica geral, responsavel pelos projetos de capacita~o docente. 

• Secretaria Setorial- As secretarias setoriais das unidades da Faculda

de Radial compoem o departamento responsavel pelo controle, regis

tro, verifica~o e guarda das atividades academicas realizadas pelos 

alunos e docentes, atendendo-os nas questoes academicas, expedi~ao 

de atestados, hist6ricos escolares, matriculas, re-matriculas, tranca

mentos, transferencias, aproveitamento de estudos, trancamentos de 

matriculas, apontamento de notas e frequencia, dentre outras ativida

des. A documenta~ao dos discentes e arquivada em pastas individuais. 

0 registro academico da Faculdade Radial se da por meio do preenchi

mento dos diarios de classe pelos professores, nos quais constam as notas e faltas 

do periodo letivo e a descri~ao dos conteudos programaticos abordados nas aulas. 

0 sistema de controle do registro academico e informatizado (software Ly

ceum) e integrado as demais unidades da Faculdade. 0 sistema integra o controle 

financeiro e a biblioteca e permite que docentes insiram notas e faltas on-line, via 

internet. Os alunos podem tambem consultar notas e faltas on-line, alem de obter 

hist6ricos escolares e hist6rico de atividades complementares, via internet. 
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Estacio 
4.2 Sobre a Estacio Participa~oes 

4.2.1 Historico 

A Estacio Participac;:oes S.A. e uma sociedade anonima com sede na ci

dade e estado do Rio de Janeiro, constituida por subscric;:ao particular de ac;:oes em 

31 de marc;:o de 2007, e tern como atividades preponderantes o desenvolvimento 

e/ou administrac;:ao de atividades e/ou instituic;:oes nas areas de educac;:ao de nivel 

superior, educac;:ao profissional e/ou outras areas associadas a educac;:ao, a admi

nistrac;:ao de bens e neg6cios pr6prios, e a participac;:ao, como s6cio ou acionista, em 

outras sociedades simples ou empresarias, no Brasil e no exterior. 

Na mesma data de sua constituic;:ao, os acionistas aprovaram o aumento 

do seu capital mediante conferencia do investimento detido por cada acionista da 

Estacio Participac;:oes S.A em quotas do capital social das seguintes entidades: So

ciedade de Ensino Superior Estacio de Sa Ltda. ("SESES") e das Mantenedoras So

ciedade de Ensino Superior do Para Ltda. ("SESPA"), Sociedade de Ensino Superior 

do Ceara Ltda. ("SESCE"), Sociedade de Ensino Superior de Pernambuco Ltda. 

("SESPE") e Sociedade Tecnopolitana da Bahia Ltda. ("STB"). 

A hist6ria da Companhia comec;:ou ha 39 anos. A Faculdade de Direito Es

tacio de Sa - origem do seu grupo - foi criada em 1970 com o nome do fundador da 

cidade do Rio de Janeiro. A Companhia era uma sociedade sem fins lucrativos loca

lizada numa pequena casa num bairro da zona norte da cidade. 0 idealizador do 

projeto, o magistrado Joao Uchoa Cavalcanti Netto, hoje o principal acionista do 

grupo, concebeu na epoca uma faculdade de Direito com urn projeto pedag6gico 

inovador. Em pouco tempo o curso transformou-se em urn paradigma do ensino do 

Direito no Brasil. 

Em 1972, a Companhia se transformou em Faculdades lntegradas Estacio 

de Sa com a incorporac;:ao de novos cursos superiores. Em 1988, a Estacio Partici

pac;:oes conquistou o status de Universidade. Tais transformac;:oes refletem a expan

sao de suas atividades, na medida em que a classificac;:ao das instituic;:Qes de ensino 
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superior e dividida de acordo com as suas ofertas de atividades de ensino, pesquisa 

e extensao entre: (i) universidades; (ii) centres universitarios; e (iii) faculdades inte

gradas, faculdades, institutes ou escolas superiores. 

Em 1992, a Companhia iniciou sua expansao pelo municipio do Rio de 

Janeiro com a abertura de urn campus no bairro da Barra da Tijuca e, ja em 1996, 

ultrapassou os limites municipais com a cria<;ao das unidades nas cidades de Re

sende, Niter6i e Nova Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro. Nessa epoca tambem 

foi criada uma diretoria para cuidar exclusivamente do aperfei<;oamento e da inova

<;ao dos processes de captayao, admissao e manuten<;ao de alunos. 

Ainda em 1996, a Companhia obteve autorizayao para a cria<;ao do curso 

de medicina da Universidade Estacio de Sa, implantado no ano seguinte. Seu proje

to pedag6gico esta focado na forma<;ao de profissionais de alto nivel tecnico e com 

s61ida base etica e humanista. 0 curricula do curso tern como eixo principal a saude 

da familia e segue uma filosofia de ensino onde sao consideradas as intera<;oes do 

individuo com seus familiares e seu ambiente social na analise e diagn6stico dos 

pacientes. 

No anode 1997, a Companhia foi pioneira na criayao do Institute Politec

nico Universitario - o primeiro centro superior de forma<;ao para o trabalho do Pais. 

0 Institute foi responsavel pela oferta de cursos com foco no ensino de competen

cias e habilidades praticas voltadas para nichos especificos do mercado de trabalho, 

conhecidos como cursos de gradua<;ao tecnol6gica. 

0 ano de 1998 foi marcado pela cria<;ao do primeiro Conselho de lntegra

<;ao Social para estreitar as relayaes do grupo com a sociedade civil. Hoje existem 

seis desses Conselhos distribuidos pelo Pais. Deles participam empresarios, repre

sentantes do govemo, membros de academias e de entidades culturais, alem de 

autoridades, personalidades publicas e formadores de opiniao. 

Em agosto de 1999 foi implantado o Programa de Treinamento Profissio

nal ("PTP") como parte da estrutura curricular dos cursos. 0 PTP proporciona aos 

alunos da gradua<;ao tradicional e da graduayao tecnol6gica contato com a realidade 

social e o mercado de trabalho desde o primeiro periodo de curso. Ao final de seu 

curso, o aluno e obrigado a cumprir cerca de 80 horas de atividades complementa

res relacionadas a profissao escolhida. 
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A partir de 1998, a Companhia comegou sua expansao nacional com a 

criagao dos novos campi/unidades nos seguintes estados brasileiros: Sao Paulo, 

Minas Gerais, Espirito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sui, Bahia, Pernam

buco, Parae Ceara, onde, em Juazeiro do Norte, implementou a primeira faculdade 

de Medicina privada da regiao nordeste do Pais. A ultima instalagao da Companhia 

foi em 2004 no Estado de Goias. 

Em 2005 a Companhia iniciou o processo de transformagao das suas sub

sidiarias para sociedades com fins de lucrativos, processo esse finalizado ao Iongo 

de 2007. 

Em 2006 a Companhia integra duas importantes instituigoes intemacionais 

em seus programas academicos. Em carater pioneiro foram estabelecidas parcerias 

com a Ecole Hoteliere de Lausanne, na Suiga, com concessao de dupla titulagao 

(grau valido nos dois pafses) em Hotelaria para os seus alunos, e com a Alain Du

casse Formation, na area de gastronomia. Tambem em 2006 a Companhia estabe

leceu uma importante e pioneira parceria academica com a Microsoft, que compre

ende a inclusao de tecnologia desta empresa nos conteudos programaticos de disci

plinas dos cursos de graduagao tradicional e graduat;ao tecnol6gica, treinamento de 

professores, realizagao de eventos academicos, alem de diversos outros projetos 

em desenvolvimento. 

Em 26 julho de 2007, a Companhia obteve junto a Comissao de Valores 

Mobiliarios - CVM, seu registro para negociagao das agoes representativas de seu 

Capital Social na Bolsa de Valores de Sao Paulo ("Bovespa"). 

Em 27 de julho de 2007, a Companhia anunciou o inicio da Oferta Publica 

de Distribuigao Primaria e Secundaria de Certificados de Depositos de Agoes (Units) 

de sua emissao. Foram emitidas 11.918.400 Units, total mente subscritas por novos 

acionistas. Os acionistas Joao Uchoa Cavalcanti Neto, Marcel Cleofas Uchoa, Andre 

Cleofas Uchoa e Monique Cleofas Uchoa alienaram 7.945.600 Units representativas 

cada uma de 1 (uma) agao ordinaria e 2 (duas) a¢es preferenciais da Companhia, 

tambem totalmente adquiridas por novos acionistas. As Units ofertadas foram nego

ciadas ao prego de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por a<;ao. 0 

valor de venda da oferta primaria de agoes foi de R$ 268,2 milhoes. 

Em 20 de agosto de 2007, a Estacio anunciou a aquisigao da lrep, Socie

dade de Ensino Superior, Medio e Fundamental Ltda. e da Faculdade Radial de Cu-
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ritiba Sociedade Ltda., mantenedoras do CENTRO UNIVERSITARIO RADIAL, uma 

instituigao de ensino com mais de 40 anos de tradigao e qualidade, contando com 6 

campi na cidade de Sao Paulo, 1 campus na regiao do ABC Paulista e 1 campus em 

Curitiba, com urn total de 10.800 (dez mile oitocentos) alunos. 

Em 11 de maio de 2008, a GP Investments - maior private equity fund da 

America Latina - adquiriu 20% do capital da Estacio, e estabeleceu uma alianga es

trategica, atraves de uma gestao compartilhada da Empresa (S6cios Fundadores e 

GP). 

Em 03 de junho de 2008, a Estacio adquiriu a Magister em Sao Paulo. Em 

14 de agosto de 2008 foi concluida a aquisigao da SESSA, no Paraguai nos termos 

do Memoranda de Entendimentos firmado entre a Companhia e seus acionistas con

troladores em 07 de abril de 2007. 

Em 01 de outubro de 2008, a AGE aprovou a proposta da administragao 

para a aquisigao das mantenedoras SESAP, SESAL, UNEC e SESSE. Em 07 de 

novembro de 2008 a Estacio adquiriu as faculdades FAMEC, FAAC e FMI. 

Em 13 de junho de 2008, a Companhia aprovou em Assembleia Geral Ex

traordinaria, a proposta de migragao do Nivel 2 para o Novo Mercado e as altera

goes no Estatuto Social da Companhia, de forma a adequa-lo aos requisitos do Novo 

Mercado. Em 11 de julho de 2008 foi o inicio das negocia¢es das a¢es no Novo 

Mercado, sob o c6digo ESTC3. 

Em 07 de novembro de 2008, a Estacio informou ao mercado que, atraves 

da sua sociedade controlada IREP Sociedade de Ensino Superior, Medio e Funda

mental Ltda., mantenedora do Centro Universitario Radial, adquiriu a totalidade das 

quotas das seguintes sociedades: (i) Maria Montessori de Educagao e Cultura Ltda., 

mantenedora da Faculdade de Educagao e Cultura Montessori- FAMEC; (ii) Cultura 

e Educagao de Cotia Ltda., mantenedora da Faculdade Associada de Cotia- FAAC 

ou lnstituto de Ensino Superior de Cotia - I ESC; e (iii) Unissori - Unidade de Ensino 

Superior Montessori de lbiuna SIC Ltda., mantenedora da Faculdade Montessori de 

lbiuna- FMI ("Sociedades"), cujas sedes e campi estao localizadas nas cidades de 

Sao Paulo, Cotia e lbiuna, respectivamente. 

0 valor total do investimento foi de R$10.288.000,00. As Sociedades ad

quiridas tern fins lucrativos e suas mantidas fazem parte do Programa Universidade 

para Todos- PROUNI. Com a integragao das referidas institui¢es ao seu modelo 
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de neg6cio e as sinergias a serem obtidas, a Estacio busca consolidar sua posiyao 

de lideranga no setor e reafirmar o compromisso com a oferta de ensino de qualida

de aos nossos alunos. 

4.2.2 Missio 

Proporcionar acesso a urn ensino de qualidade a diferentes segmentos da 

popula<;ao, criando vinculos fortes e duradouros com nossos alunos e contribuindo 

para o desenvolvimento cientifico, tecnol6gico, cultural e social das comunidades 

onde atuamos, sempre com comprometimento etico e responsabilidade social. 

4.2.3 Visio 

Ser a maior institui<;ao de ensino superior privado do mundo ocidental em 

numero de alunos ate o anode 2012, com excelencia na prestayao de servi<;os para 

ensejar formayao de qualidade e maior empregabilidade a seus alunos, com equipes 

de alto desempenho e processes de classe mundial. 

4.2.4 Valores 

o Foco no Aluno - 0 aluno e nossa razao de ser. Trabalhamos para o seu 

desenvolvimento pessoal, profissional e social. 

o Gente - As pessoas sao nosso maior capital. Valorizamos alto desempe

nho, trabalho em equipe, espirito empreendedor, senso de urgencia, ca

pacidade de realizayao, flexibilidade e integridade. 

4.2.5 Rede de Ensino 

0 mapa abaixo apresenta as localiza<;oes das atuais unidades da Estacio 

Participa<;oes no Brasil. 
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Fonte: Estacio Radial 

5. Aquisi~io - A mudan~a da Marca 

Ap6s a aquisigao, a Faculdade Radial de Curitiba iniciou urn processo de 

adapta<;ao as novas diretrizes propostas pelo Grupo Estacio. A partir deste memen

to a Faculdade Radial de Curitiba passa a se chamar FACULDADE ESTACIO RA

DIAL CURITIBA. 

A proposta para a nova instituigao que "nascia" em Curitiba era bastante 

ousada. A Faculdade Estacio Radial adere a Missao, Visao e Valores da Estacio, 

bern como a todas as diretrizes administrativas e academicas. 
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5.1 Comunica~ao 

Ap6s a aquisic;ao da Faculdade Radial Curitiba pelo Grupo Estacio, a pri

meira tarefa era comunicar esta nova situac;ao aos envolvidos com a instituic;8o e 

criar com isso uma imagem a marca. A estrategia utilizada para comunicac;8o foi rea

lizar ac;oes simultaneas que proporcionaram integrac;ao nos pianos de comunicac;ao 

desta aquisic;ao para funcionarios (administrativos e docentes), alunos, fomecedores 

e mercado, nesta ordem. 

• Funcionarios Administrativos e Docentes 

Aliado a esta comunicac;ao macro, urn grande evento marcou esta transi

c;ao para os funcionarios administrativos e docentes. 

• Alunos 

A comunicac;ao aos alunos foi realizada atraves do Diretor da lnstituic;ao, 

que teve a missao de apresentar o novo modelo, dentro do qual os mesmos esta

vam inseridos. 

• Fomecedores 

Os fomecedores foram comunicados gradativamente pelo Departamento 

de Compras. 

• Mercado 

Urn plano de comunicac;ao em massa aliado ao layout das pec;as desen

volvidas para esta finalidade, tomou mais branda a tarefa de fazer esta comunicac;ao 

ao mercado. A marca Radial era relativamente nova no mercado curitibano, e esta 

caracteristica tomou mais tranqOila a missao desta comunicac;ao, visto que a marca 

Estacio, apesar de pouco conhecida no mercado de Curitiba, ja apresentou-se forte 

em decorrencia de seu tamanho e atuac;ao nacional. 
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5.2 Principais Mudan~as Apos a Altera~ao da Marca 

Concomitante a mudanga de marca, houve uma grande altera~ao na es

trutura fisica da lnstitui~o. Em 6 meses, a Estacio estava instalada num novo Cam

pus, com capacidade para aproximadamente 2500 alunos. Localizada em uma Ave

nida de facil acesso, com salas de aula equipadas com equipamentos multimidia, 

biblioteca e laborat6rio de fisica, quimica, eletrica e informatica com equipamentos 

de ultima gera~o, ah~m de uma ampla area de convivencia: este novo cenario onde 

esta instalada a Estacio Radial Curitiba. 

Ja nos primeiros meses de trabalho, alem da mudanga na estrutura fisica, 

para adapta~o a nova marca, foram varias as mudan~as implantadas no micro e 

tambem no marco ambiente em que a institui~ao esta localizada. 

Urn novo Diretor, ja atuante na Estacio, assume a Estacio Radial Curitiba 

com a finalidade de implantar o Modelo de Gestao Estacio; 

0 Lyceum, atual sistema de gerenciamento de informa~oes academicas , 

foi substituido pelo S I A (sistema nacional de gerenciamento de informa~oes aca

demicas da Estacio); 

Urn novo formato no modelo de atendimento aos alunos, incluido sistema 

de atendimento virtual, foi instalado. 

Novo modelo academico, a Faculdade Estacio Radial Curitiba aderiu ao 

modelo nacional de ensino. Grade curricular nacional e material didatico contem

plando capitulos de livros. Este novo modelo garante vigencia do mesmo conteudo 

nas unidades Estacio, de Norte a Sui do pais. 

Uma nova estrutura organizacional passa a funcionar de acordo com as 

demandas regionais, e com as antigas fun¢es, contudo todos os departamentos 

regionais passam a contar com urn suporte do Corporative. 

0 corporative da Estacio e composto por varios departamentos que tomam 

decisoes nacionais e que geram impacto em todas as unidades do grupo. 

0 S I A - Sistema de lnforma~oes Academicas passa a ser o sistema de 

gerenciamento de informa~oes financeiras e academicas dos discentes. Docentes 

passam a preencher os registros via web em tempo real a realiza~o da aula. Dis

centes, atraves do aluno on line, conseguem acompanhar notas e frequencias, as-
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sim como extrair conteudos complementares as aulas postados pelos seus professo

res. 

Houveram alterayoes consideraveis no produto oferecido - servi9os pres

tados. 0 modelo academico passa a ter caracteristicas nacionais. A implantayao de 

grades curriculares nacionalizadas e o desenvolvimento de urn material didatico cuja 

principal caracteristica e nao ofertar apostilas e sim capitulos de livros. Parcerias 

com varias editoras proporcionaram o desenvolvimento deste material alem da aber

tura web de uma biblioteca virtual, onde os alunos podem pesquisar quando e de 

onde estiverem as bibliografias na integra. 

0 novo modelo de atendimento Estacio, contempla a divisao do atendi

mento em atendimento academico, financeiro e comercial. Na nova estrutura, alunos 

novos sao atendidos pelo departamento comercial, enquanto veteranos sao atendi

dos pela secretaria. Esta alterayao proporcionou maior agilidade e personalizayao 

no atendimento 

Como consequencia a todas as mudan9as implantadas a Faculdade Esta

cio Radial Curitiba enfrentou urn alto fndice de evasao de alunos, demonstrando 

desta forma que, num primeiro momento as mudanyas tiveram urn impacto negativo 

no indice de Satisfa9ao dos Alunos. A mudanya de endere9o foi a grande responsa

vel pela evasao dos alunos neste periodo. 

6. Analise do Cenario onde esta situada a Estacio Radial Curitiba 

6.1 Analise Geografica 

0 municipio do Curitiba conta com 1.587.315 habitantes, segundo o Cen

so do anode 2000, distribuidos em 435 km2
. Curitiba e a capital do estado do Para

na, localizada a 945 metros de altitude no primeiro planalto paranaense, a aproxi

madamente 110 quilometros do Oceano Atlantica. Em 2007, segundo a revista nor

te-americana Reader's Digest, era a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil. 

E a setima cidade mais populosa do Brasil e a maior do sui do pais. Foi eleita varias 

vezes como "A Melhor Cidade Brasileira Para Neg6cios", segundo ranking elaborado 

pela revista Exame, em parceria com a consultoria Simonsen & Associados. 0 PIB 

estimado para o municipio e de 37,79 bilhoes, para o anode 2007. 
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6.2 Distribui~io da Popula~io Urbana por Classes S6cio-Economicas 

As classes 8 e C representam 90°/o da populayao urbana de Curitiba. As 

faixas de renda familiar estimadas para estas classes variam de R$717,00 a 

R$5.750,00. 

Cabe destacar que a classe 8 e C tern elevada representatividade no mu

nicipio, com taxas de 44°/o e 46°/o, respectivamente. Sem diferenya significativa entre 

elas, estas classes possuem pesos iguais na populayao curitibana. 

Classe B 44% Classe B 28% 

Classe C 52% 

Classe 0 2% 13% 

Classe E 0% Classe E 0% 

Fonte: Censo 2000 com rend as atualizadas pelo I PCA 2010 

6.3 Distribui~io da Popula~io Urbana por Faixas Etarias 

As faixas entre 21 e 40 anos concentram 37o/o da populayao urbana de 

Curitiba. Assim como a distribuiyao por faixa etaria de todos os municipios de atua

c;ao da Estacio (37%). 

10 a 20 anos 18% 

21 a 30 anos 19% 21 a 30 anos 19% 

31 a 40 anos 19% 31 a 40 anos 18% 

41 a 50 anos 17% 41 a 50 anos 16% 

51 a 60 anos 13% 51 a 60 anos 12% 

Mais de 60 anos 15% Mais de 60 anos 16% 

Fonte: Censo 2000 com rendas atualizadas pelo IPCA 2010 
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Atraves dos dados s6cio-demograficos fornecidos pelo Censo 2000 do 

IBGE15
, pode-se estimar a populagao target da Estacio no municipio de Curitiba para 

o Ensino Superior Presencia!. 

Ensino Presencia! (18 a 35 anos, classes BC): 477.725 jovens que repre

sentam 30o/o da populayao urbana; Populagao Target da Estacio Curitiba (Presenci

a!): 18 a 35 anos, classes BC. 

A parte sui de Curitiba reune os bairros de maior concentragao do Target 

da Estacio Curitiba, contudo a Estacio Radial e bastante regionalizada em Curitiba, 

sendo hoje, seu publico residente na regiao centro norte de Curitiba. 

~ Distribuic;ao de Target* por bairros de Curitiba (PR) 

Cidade Industrial 
(35A28-10%) 

Fonte: Censo 2000 (IBGE) 

7. Evasio de Alunos 

cajuru 
(23.187 -6%) 

Faixas de Concentra~ao de Target"' 

D De 0 a 3.000 I 53.399 15% 

· De 3.000 a 6.000 137.831 10% 

• De 6.000 a 9.000 154.540 15% 

• Acima de 9.000 1218.556 60% 

D Nao identificado/~ora do Target 

ESTACIO 

"*Target =Jovens de 18 a 35 alunos das Classes BC 

A Evasao e vista pelo mercado como urn dos maiores e mais preocupan

tes desafios do sistema educacional, pois e urn fator de desequilibro, desarmonia e 

desajustes dos objetivos educacionais pretendidos. 0 fator financeiro e apenas urn 

dos motivos para que o aluno abandone a graduayao, segundo materia publicada 

pela revista Ensino Superior16
. Outros motivos merecem atengao, e para este estudo 

15 http://www. ibge.gov. br/home/ 
16 

http://revistaensinosuperior.uol.com.brltextos.asp?codigo=12620 - Revista Ensino Superior- n°. 142- acessado em agosto/2010. 
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o fator influenciador da evasao que sera analisado e o ISA- indice de Satisfa<;ao 

dosAiunos. 

De acordo com relat6rios internes da empresa, na epoca em que a Facul

dade Radial foi adquirida pelo Grupo Estacio, sua base de alunos era de aproxima

damente 1700 academicos. 0 indice de Evasao proposto era de aproximadamente 

7°/o da base, o que significava aproximadamente 119 alunos. Este indice contempla

va a evasao durante periodo letivo e entre perfodos, ou seja, nestes 7°/o estava in

cluso a previsao de evasao de alunos que evadem durante o perfodo letivo + os alu

nos que terminam o periodo e em seguida trancam a matricula. 

Este indice mantinha-se estavel ate o momento em que as mudanyas co

me<;aram a impactar diretamente na satisfa<;ao dos alunos. 0 quadro abaixo de

monstra urn comparative do indice antes e ap6s as mudan<;as. 

Eva sao do Periodo 
8,20% 

0 8,00% 
-c 
,2 7 ,80% G) 
c. 
0 7 ,60% -c 
0 

11'0 7,40% .,.. 
1'0 

- Evasaodo Periodo 
:> 

LLI 
7 ,20% QJ 

-c 
<ft. 7 ,00% 

6,80% -·-----··-·--------·--

2007.1 2007.2 2008.1 

Fonte: Estacio Radial 

Percebe-se que apresar de pequeno houve urn aumento na evasao de a

lunos no periodo que sucedeu as altera<;oes propostas pelam mudan<;a da marca. 

Este foi urn alerta para o corpo diretivo, visto que apesar das mudan<;as serem cor

porativamente necessarias, havia tambem necessidade de controlar a velocidade e 

a forma de implanta<;ao, de forma a mini mizar este impacto. 

Atraves de controles internes realizados pela equipe academica conse

guiu-se identificar o perfil do aluno evadido e tambem os motivos pelos quais esta

vam evadindo. 
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Para o levantamento dessas informa<;oes levou-se em considera<;ao os 

requerimentos de evasao no periodo seguinte as primeiras mudan<;as implantadas 

ap6s a aquisigao da Faculdade Radial17
. Foram analisados 149 requerimentos de 

evasao. 

7.1 Evasio por Curso 

Cursos de T e cnologi a (Gestao) 

Cie ncias Conta b e is 

Administra<;ao 

Engenharia d e Prodll<;:a o 

Engenharia El e trica 

Direito 
518 

0 100 200 300 400 500 600 

1'21 A lunos Evadidos 2008 .1 m Tota l d e Alunos 2008.1 

Fonte: Estacio Radial 

0 maior numero de evadidos vinha do curso de Direito, seguido pelos cur

sos de Engenharias. Os cursos de gestao apresentaram baixo indice de evasao. 

Para a conclusao deste estudo precisa-se levar em conta o numero de alunos por 

curso versus o numero de evasao. Os cursos de Direito e Engenharias possuem urn 

numero bastante alto de evadidos, contudo sao os cursos com maior numero de a

lunos. Abaixo segue quadro comparative com os percentuais de evasao relaciona

dos com o tamanho do curso. Atraves deste quadro consegue-se identificar que os 

cursos de Engen haria Eletrica e Cianci as Contabeis possuem o i ndice de eva sao 

acima do previsto, merecendo com isso uma analise mais aprofundada a titulo da 

identifica<;ao do problema. 

Cursos %Evasao 

Dire ito 10% 

Engenharia Eletrica 24% 

Engenharia de Prodw;:ao 8% 

Administragao 2% 

Ciencias Contabeis 15% 

Cursos de Tecnologia (Gestao) 5% 
. . 

Fonte: Estacto Radta l 

17 Faculdade Estacio Radial - Relat6rio Evasao 2008. 
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Uma pesquisa aplicada pelo departamento academico da Faculdade, res

ponsavel pela entrevistas de deferimento de evasao, identificou os principais motivos 

de evasao dos cursos acima. Conhecendo estes motivos, e possivel identificar al

guns dos principais impactos negatives causados pela mudan<;a da marca. 

MOTIVOS N % 

Alunos com problemas financeiros. 34 23% 

Alunos com problemas em conciliar trabalho, faculdade e familia. 28 19% 

Alunos com problemas ou motivos familiares. 21 14% 

Alunos com viagens a trabalho. 20 13% 

Alunos contratados em outro ramo ou cidade. 14 9% 

Alunos que acham o sistema da faculdade falho, desorganizado, foram 11 7% 

mal atendidos ou ainda acham o curso fraco. 

Alunos que mudaram de faculdade. 8 5% 

Alunos com problemas de locomogao. 6 4% 

Alunos com muitas faltas. 5 3% 

Alunos que nao tern certeza se o curso escolhido e o que realmente quer. 3 2% 

Fonte: Estacto Radtal 

Dos 149 academicos que responderam a pesquisa (esse numero repre

senta 1 00% dos alunos que solicitaram trancamento de curso em 2008.1 ), apenas 

11 evadiram por achar o sistema da faculdade falho, desorganizado, curso fraco ou 

por atendimento ruim. Com isso conclui-se que 7% dos evadidos , trancaram seus 

cursos em fun<;ao de alguma insatisfa<;ao com a Faculdade. 

A fim de entender o novo cenario vivido pelos alunos e identificar o impac

to causado nos mesmos pelas mudan<;as que ocorreram ap6s a adesao a nova 

marca, a F aculdade Estacio Radial Curitiba passou estudar criteriosamente os resul

tados obtidos com a Avaliayao lnstitucional. Alem da Avalia<;ao lnstitucional, outra 

ferramenta foi utilizada para mensura<;ao dos sentimentos do aluno em relayao a 
lnstitui<;ao, a Pesquisa Estacio de Satisfa<;ao do Aluno - PESA. Esta pesquisa foi 

realizada por uma empresa terceirizada que teve como foco medir a satisfa<;ao do 

aluno relacionada a alguns atributos especificos relacionados como nivel de impac

to causado. Esta Pesquisa foi realizada em todos os campi da Estacio, no Brasil. 

Para desenvolvimento deste trabalho, apenas o resultado de Curitiba sera avaliado. 
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8. Pesquisa de Satisfa~io do Aluno - PESA 

0 mercado de ensino superior privado esta cada vez mais competitivo di

ante de urn cenario marcado pelo crescimento do numero de institui9oes e consoli

da<;ao de grandes grupos, mercado exigente, altas taxas de evasao e inadimplencia. 

Este cenario tern levado as IES - lnstitui9oes de Ensino Superior a melho

rar suas praticas de gestao, buscando reter seus alunos, aumentando o nivel de sa

tisfa<;ao dos mesmos. 

Ap6s a altera<;ao da marca, a Estacio Radial Curitiba, passou estudar cri

teriosamente os resultados obtidos com a Avalia9ao lnstitucional, bern como o estu

do da PESA de forma de buscar informa9oes relevantes sobre os sentimentos do 

seu publico em rela<;Bo aos os servi9os prestados pela mesma, buscando assim me

lhorar as praticas de gestao, adotando modelos que visem aumentar a satisfa<;ao 

dos alunos e desta forma diminuir os indices de evasao. 

8.1 Principais Objetivos 

0 principal objetivo desta pesquisa e medir o nivel de satisfa9ao dos alu

nos com a Estacio nas dimensoes Satisfa<;ao geral, satisfa9ao em rela<;ao a Atendi

mento ao Aluno, a Processos Financeiros, lnfra-estrutura e Qualidade de Ensino, 

atraves de seus atributos e sub-atributos. 

Alem de medir o nivel de satisfa9ao nas cinco dimensoes citadas acima, a 

pesquisa teve como objetivo analisar a matriz de desempenho da Estacio nos atribu

tos de satisfa9ao e do nivel de impacto destes mesmos atributos na satisfa9ao geral, 

mapeando as prioridades e areas de manuten<;ao. 

8.2 Metodologia 

Periodo de Campo 

o Outubro e Novembro/2008 

36 



Metodologia de Coleta 

o Entrevistas individuais pessoais nos campi atraves de questionario 

estruturado com duragao aproximada de 30 minutos 

Amostra 

o 1. 065 alunos entrevistados 

Cotas Alunos Estacio 

o Alunos novos (com ate 12 meses de casa) e antigos (com mais de 

12 meses de casa) 

o Curso de Graduagao e Tecn61ogo 

Pondera~io 

o A amostra de alunos Estacio foi ponderada usando como criteria o 

numero de alunos novos e antigos, graduagao e tecn61ogo e nos 

centros de conhecimento 

8.3 lnterpreta~io de Resultados de Satisfa~io de Clientes 

A avaliagao dos resultados e baseada em uma escala de satisfagao de 5 

pontos projetada sobre a Bell Curve: 

Escala Nota de Satisfac;ao Performance 

5 Extremamente Satisfeito 9,0 + Excelente, alta performance. 

4 Muito Satisfeito 8,0-8,9 Muito bom, proximo a alta performance. 

Bom, mas vulneravel aos concorrentes de 
3 Satisfeito 7,0-7,9 

melhor performance. 

2 lnsatisfeito 6,0-6,9 Satisfa9ao do cliente em situa9ao de risco. 

1 Muito lnsatisfeito < 5,9 Serios problemas com a satisfa98o do cliente. 

Fonte: Estacio Radial 
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Bell Curve do Desempenho de Marketing 

Com base na curva abaixo podemos identificar o quanto a satisfac;ao dos clientes no gen 

se encontra em nlveis muito abaixo do ideal, indicando uma clara distancia entre suas expectativas 

a performance da maioria das empresas. 

Zona do Marketing 

Convencional 

2% 
Bemabaixo 
damedia 

~1 

7,0· 7 .• 9 

Zona do Marketing 
Excepcionof 

.[l 2% 

Bemacima 
damedia 

~------------- --------------~~------- ________ ) 
~ y 

Mak de 80% das empresas de produtos ou s~ ... *$ se 
entontram aqul 

Quadrante Ideal 
{top20%) 

A metodologia preve identificayao do impacto dos atributos ~obre as areas de abordagerr 

destas sobre a satisfac;ao geral e dos atributos sobre a satisfac;ao geral. 

·~ I 

Atributos 

Atr1 

Atr2 

Atr3 

Atr5 

Atr6 

Atr7 

Atr8 · 

Pontosde Contato 
Areas de Abordagem 

DIMENSCES 

r -~.-:.~~~Tt~;:=:?j~f}W-:;ey.'Jf;q'~·. 'f':::.;:·:·,:;~; ... · ~~"j<l~'r.\j;-~·~;:-~ 
1 .,,-,,satlsfa<;~o ·· com···· 

o Atendimento 

Fonte: Estacio Rad ial 

Satisfa~ao 

Geral 
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Nivel de lmpacto 

No calculo do Nivel de lmpacto modelamos o que os alunos declaram como sendo desej~ 

vel em termos de atributos de satisfa9ao, como avaliam a Estacio nestes mesmos atributos e na sati~ 

fa~o geral. Dessa forma, o Nivel de lmpacto constitui uma visao de futuro, subsidiando o planejc 

mento de estrategias e pianos de a9ao. 

PESA- Escopo de Avalia~io 

•Matricula • Salas de Aula • Pianos de Ensino 

• Central Atendimento • Lab. de Informatica • Conteudo do Curso 

• Telefone na Unidade •Cobran~a • Lab. Especificos • Professores 

• Fale Conosco 
• Renegocia~ao 

• Biblioteca • Prep. Mere. Trabalho 

• Telemarketing • Acesso as sl. de aula • Disciplina on-line 

• SIA/Campus Virtual 
• Custo x Beneficio 

• Seguran~a • Aulas Telepresenciais 

• Site • Mensalidade • Conserv. e Limpeza • Coord. do Curso I 
• Atend. Presencia! • Serv. Fotocopia Gerente Academico 

• Comunica~ao • Cantina/Lanchonete • Equiv. de Disciplinas 

.. / ..... ,.,_..__,_ ....... 

r 
I 
'----

43 11 .33 
''; 

43 I 
,..._ __ - ·~,¥ ____} 

Fonte: Estacio Radial 
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8.4 Analise dos Resultados 

8.4.1 Satisfa~io Geral 

Em 2008, com nota 5,8, a Faculdade Estacio Radial Curitiba encontrava

se no espago embaragoso da curva de desempenho de marketing, direcionando a 

IES ao desenvolvimento de pianos de agao que possibilitassem a mudanga deste 

cenario. 

Pontos Criticos* 

-:., -·<i~Stiio ',;., 
. ','t6~~ --·. ;j 

Fonte: Estacio Radial 

Pelos resultados da Pesquisa apresentados no quadro acima pudemos i

dentificar que a insatisfagao e maior nos veteranos (alunos antigos) que nos calou

ros. Alunos cursando graduagao Tecnol6gica sao mais insatisfeitos do que os que 

fazem Graduagao Bacharelada ·e, dos cursos de graduagao Bacharelada aluno de 

Direito e Engenharias possuem Indices de insatisfagao mais elevados que os alunos 

dos demais cursos. 

Na Avaliagao da Satisfagao Geral Temos o Seguinte Cenario: 

Os itens que apresentaram menor avaliagao e maior impacto foram: Mer

cado de Trabalho (convenios que viabilizem propostas de estagio e empregos); Di

datica para aulas tete presenciais; Capacidade de compreensao do docente em en-

tender as necessidades dos alunos. 
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ltens importantes como Dominic do conhecimento do conteudo, coerencia 

entre o que foi lecionado e o que esta sendo cobrado, Didatica- Capacidade de 

Transmitir o conteudo e Capacidade de Estimular e Motivar o aluno a participar, fo

ram avaliados como alto impacto e possuem notas superiores a 6,0, demonstrando a 

alta satisfayao do aluno. 

8.4.2 Atendimento ao AI uno 

No que se refere a atendimento ao aluno varies itens foram citados como 

criticos , ou seja alto impacto e baixo indice de satisfagao, sao eles: 

Encaminhamento e resolugao de problemas direcionados a secretaria, en

caminhamento e resolugao de problemas direcionados a central de matriculas, de

mora no atendimento telefonico. 

s 
A 
T 

I 
s 
F 
A 

~ 
A 
0 

7.0 

6.0 

5.0 

4.0 

SIA - Disponibilidade de 
se!W~os e inwmna~tiies s~ SIA - QuaUdade das 

@ ln1bnna!;iies 

Seer. -Interesse e Cordialidade 
do atendente 6) 

e Corn. Univ- Clareza e 
Seer. -Qualidade e _clareza CW.s objeti~Adade das comunica~<iies 

mforma!;de's Seer. -Encaminhamento e 
resolu~<lio 

Seer. -Prazo para a resolu~<a() 
0 Atend. Tel.- Encaminhamento seer. -Tempo total de 

Atend. Tel . - Prazo para& 
resolu!;ii'!' 

e resolu~ao ® atendimento 

iitA -Conhecimento do operador e CA -Encaminhamento e 

G> E~ail - Encaminhamento e resolu~o 
E-mail - Prazo para resolu~<lio resolu~<lio do problema. 

do problema 

3.0 4------------.-----------y------------, 
65 70 75 80 

NiVEL DE IMPACTO 

Fonte: Estacio Radial 

8.4.3 Processos Financeiros 

Para os processes financeiros os itens que apresentaram maier impacto e 

menor satisfagao foram, valor da mensalidade e custo beneficia. A avaliagao da qua

lidade no atendimento justifica a questao custo x beneficia, pois os alunos precisam 

sentir o valor agregado ao servi<;o principal contratado, o que momentaneamente 

nao esta acontecendo. 

41 



s 
A 
T 
I 
s 
F 
A 

~ 
A. 
0 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

Existencia de todas as inf. 
necessiuias no boiEiJ 

Variedade de locais pi eliltuar o® 
pagto 

Cord. e ed.do atendente que 
• realizou a negociafijo 

® Res. Negocia~iio di\ida 
Prazo decorrido durante a 

®negocia~ao 

®Apresentafijo das inf. de tilrma 
clara e compreensivel 

0 
® Exatldao dos val ores cobrados 

Formas de pa~o disponibilizadas 

0 
Tempo entre receb da conta e 
data pagto 

e CUstoXBeneftclo 

• Mensalidade 

4,0+-----.-----.-----.-----.-----~----~----~----~----~----~ 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

NiVEl DE IMPACTO 

F ante: Estacio Radial 

8.4.4 lnfra-Estrutura 

Para a infra-estrutura identifica-se pela avaliac;ao dois itens criticos (alto 

impacto e baixa satisfac;ao) bern definidos. 0 acesso a internet, bern como a quali

dade das maquinas disponiveis nos laboratories. Outros itens importantes apresen

tam-se com boa satisfac;ao, por exemplo: limpeza e conservac;ao dos ambientes, 

disponibilidade de equipamentos multimidia em sala de aula. 

s 
A 
T 

s 
F 
A 

~ 
A. 
0 

6.5 

5.5 

Lab Esp.- Conserva~o e 
• limpe211 dos laborat6Jios. 

Espa.;o flsico da sala de aula 
0 Dispo dos li\fos do acerw ® Lab. Esp.- Qualidade dos 

() bibliogn!ifico eqUipamentos 
® 0 Equip utili2lidos em sal a d~ aula . . .. 

(Quadros data show ett}. Lab Esp.- D1spomb1lrdade de 
AcUstica -I\ apresenta eJCessc:l ' ' equip am ento 

de rufdos eJ<temos 

8 
Limpe211fconseM~odos 

e banheiros 

Lab Info. - Disponibilidade de 
equipamento 

Lab Info.- Acesso a Internet. 

Lab Info. -~ali dade dos 
com putadores 

4.5 +---------------------.----------------------,----------------------. 

70 75 80 85 

NlVEL DE IMPACTO 

Fonte: Estacio Radia l 
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9. Avalia~io lnstitucional 

9.1 Concep~o 

Compreendida como instrumento para transforma~o, evoluc;ao e aperfei

c;oamento dos aspectos academicos e administrativos, a avalia~o institucional e 

fruto do compromisso com o processo de autoconhecimento, a partir do qual e pos

sivel detectar erros e acertos, encontrar soluc;oes e tomar decisoes que, de fato, 

promovam uma educac;ao superior de qualidade. 

Alicerc;ada nos principios citados pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, 

a tim de promover a qualidade da educa~o superior; a orientac;ao da expansao da 

oferta e o aumento permanente da sua eficacia, tais como a responsabilidade social 

com a qualidade da educac;ao superior; o respeito a identidade, a missao e a hist6ria 

da lnstitui~o; a continuidade do processo avaliativo como instrumento de politica 

educacional para cada instituic;ao e o sistema de educac;ao superior em seu conjun

to, a atual Auto-avaliac;ao lnstitucional passa a constituir parte do Sinaes (Sistema 

Nacional de Avaliac;ao da Educa~o Superior) do Ministerio da Educac;ao. 

Para melhor compreender o significado da avalia~o institucional para a 

Faculdade Estacio Radial Curitiba, e importante destacar seus principios: a legitimi

dade, que pressupoe o acordo da comunidade academica quanto a institucionaliza

c;ao do processo de avaliac;ao e quanto aos seus criterios; a participa~o, entendida 

como a atua~o de diversos segmentos da lnstitui~o nas diferentes fases do pro

cesso avaliativo; a integrac;ao, que significa a incorporac;ao de todos os esforc;os e 

experiencias existentes ao processo global de avaliac;ao institucional; a nao

puni~o/premiac;ao, ou seja, o principia que visa substituir a ideia de procurar quem 

errou pela de identificar as falhas e corrigi-las; o compromisso, que e o empenho 

individual e coletivo na busca de melhoria; e, finalmente, os princlpios de continuida

de e sistematizac;ao, entendidos como formas de garantir a reflexao e a redefini~o 

constante dos objetivos e metas. 
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E importante ressaltar quais sao os objetivos gerais da avaliayao institu

cional nesta IES: 

• Acompanhar e aperfei~oar o Projeto Academico-Pedag6gico lnstitucio

nal, promovendo a permanents melhoria e pertinencia das atividades 

relacionadas a ensino, pesquisa, extensao e gestao; 

• Sedimentar uma cultura de avaliayao diagn6stica que possibilite identi

ficar os acertos e os erros com o objetivo de corre~ao e melhoria; 

• Repensar o processo de gestao da lnstituiyao; 

• Repensar objetivos, maneira de atua~ao e resultados na perspectiva 

de uma lnstituiyao condizente com o momenta hist6rico. 

9.2 CPA 

A CPA- Comissao Propria de Avalia~ao e responsavel pelo gerenciamen

to do processo de Auto-avaliayao institucional e e formada par representantes dos 

diversos setores da comunidade academica e da comunidade externa. 

E responsabilidade da CPA, coordenar o processo de auto-avaliayao da 

IES e integrar as politicas ja existentes de avaliayao institucional, adequando-as as 

novas exigencias legais. 

9.3 Metodologia 

Para atingir os objetivos estabelecidos para a avaliayao institucional, a Fa

culdade Estacio Radial Curitiba, par meio da CPA, instituiu urn processo, integrando 

a sistematica ja implementada nas suas diferentes unidades, aperfei~oando-a e, 

principalmente, ampliando sua abrangencia, conforme a proposta do Sinaes - Sis

tema Nacional de Avaliayao do Ensino Superior. 

Especificamente em seu artigo 3°, a lei 10.861, de 14 de abril de 2004, es

tabelece as dimensoes que devem ser o foco da avalia~ao institucional e que garan

tem, simultaneamente, a unidade do processo avaliativo em ambito nacional, bern 

como a especificidade de cada institui~ao: 
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A proposta metodol6gica de avaliayao institucional assenta-se nos princl

pios de forma<;ao e participa<;ao, entende a avaliayao como urn instrumento essen

cia! para a gestao institucional e considera que a utilizayao de dados quantitativos e 

qualitativos e adequada e pertinente para a analise qualitativa da realidade multifa

cetada desta instituiyao de educayao superior. 

Para o desenvolvimento da avaliayao, a CPA estipula as seguintes etapas: 

• Prepara<;ao: 

• Alinhamento dos instrumentos de avalia<;ao; 

• Alimenta<;ao do banco de dados; 

• Levantamento de dados: 

• Aplicayao dos instrumentos; 

• Analise dos dados: 

• Gera<;ao dos relat6rios; 

• Articulayao com outras fontes de avaliayao; 

• Conclusao; 

• Comunicayao; 

• Balan<;o critico da CPA; 

• Plano de metas e a<;oes dos diferentes segmentos academicos. 

Para a etapa do levantamento de dados, foram utilizadas tres vias de a

cesso principais com caracterlsticas e modus-operandi diferenciados, mas interde

pendentes nos resultados e articuladas pelos temas-objeto da avaliayao: 

Equipes de avaliadores intemos; aplica<;ao do "Diagn6stico" (questionario 

respondido por todos os integrantes da comunidade academica sobre diferentes as

pectos da lnstituiyao); e avalia<;oes externas, tanto de instancias organizadas pela 

propria institui<;ao, quanto de instancias govemamentais. 0 can~ter interdependente 

dos procedimentos utilizados no levantamento das informa<;6es marca, tambem, a 

etapa de analise e tratamento dos dados, uma vez que os dados coletados fazem 

parte de uma rede de informa<;aes que se entrela<;am e influenciam mutuamente. A 

analise realizada preve urn movimento que ora foca o especifico da dimensao, ora 
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amplia para a instituic;ao integralmente, como podemos observar na descric;ao dos 

procedimentos citados. 

0 levantamento de dados e realizado por intermedio da equipe de avalia

dores intemos da CPA e conta com a participa<;ao de colaboradores especlficos em 

fun<;ao das dimensoes. 

9.3.1 Analise e lnterpretac;ao dos Dados 

As informac;oes necessarias para a auto-avaliac;ao institucional foram or

ganizadas em nlveis hierarquicos, partindo das dez dimensoes que, conforme cita a 

lei n°. 10.861 I 2004 no seu art. 3°, "devem ser o foco da avalia<;ao institucional e 

que garantem simultaneamente a unidade do processo avaliativo em ambito nacio

nal e a especificidade de cada institui<;ao". Os outros nlveis compreendem as cate

gorias e os indicadores que foram definidos conforme os criterios abaixo descritos. 

Cada uma das dez dimensoes foi subdividida em categorias que identifi

cam os aspectos que comportam, sustentados, principalmente, pelos t6picos que 

compreendem o nucleo basico e comum do Sinaes. No seu conjunto, essas catego

rias expressam a situac;ao em que esta a institui<;ao no que diz respeito a cada di

mensao. 

Os indicadores constituem o con junto de evidencias concretas ( quantitati

vas ou qualitativas) que permitem caracterizar o estado da categoria. Para a defini

c;ao desses indicadores, por urn lado, fortemente ancorados na realidade e especifi

cidade institucional e, por outro lado, em padroes gerais e abrangentes estipulados 

pelo Sinaes. Ao finalizar o estudo qualitativo de cada categoria, os avaliadores ami

tern parecer global da dimensao analisada, relacionando-os aos conceitos: 

);;> (3) Muito Born - A dimensao esta amplamente desenvolvida, com po

Hticas definidas, explicitadas em documentos e traduzidas em prati

cas consolidadas. E coerente com os princlpios e a realidade institu

cional. 

);;> (2) Satisfat6rio - A Dimensao esta desenvolvida e articulada, existem 

poHticas definidas que apontam para praticas institucionalizadas. E 
coerente com os princlpios e a realidade institucional. 
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~ (1) lnsatisfat6rio- A Dimensao esta pouco desenvolvida e apresenta 

aspectos incoerentes com a realidade institucional. 

Esses resultados buscam retratar a especificidade da instituic;ao, embasa

dos na sua trajet6ria hist6rica e alinhados aos objetivos institucionais, de forma a se 

constituir em pilares para a gestao academica. 

A analise e a interpretagao dos dados sao realizadas de maneira integra

da, com o intuito de respeitar a interdependencia dos fatores envolvidos, explorar a 

riqueza de cada instrumento e compensar suas limitac;oes. Assim, a analise das dez 

dimensoes propostas pelo Sinaes contempla a inter-relac;ao nao s6 dos dados ine

rentes a cada uma delas, mas tambem a inter-relac;ao dos resultados das dimen

soes. 

Desse modo, na primeira etapa da analise, de posse de todos os dados 

coletados, a equipe de avaliadores internos utiliza os indicadores quantitativos e 

qualitativos para diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada 

setor com uma visao ampla da dimensao verificada, identificando suas potencialida

des e fragilidades. 

Nas analises e conclusoes, a organizac;ao, a analise e a interpretac;ao dos 

dados possibilitam a avaliagao parcial de cada dimensao, constituindo marcos refe

renciais para a avaliagao global das dez dimensoes que, integradas as conclusoes 

das outras etapas do processo, permitem a CPA formular o parecer final sobre ava

liac;ao institucional apresentado no relat6rio final de Auto-Avaliagao. 

9.4 Diagnostico 

0 diagn6stico destaca-se como uma das principais vias de acesso aos 

dados, por ser urn instrumento de avaliac;ao abrangente. Esse instrumento e subdi

vidido em dois: o questionario pedag6gico eo questionario administrativo, alem da 

Auto-avaliac;ao do Professor e do Coordenador de Curso. Na versao atual adaptada 

aos desafios dos Sinaes, o Diagn6stico, alem de incluir questoes relativas as dimen

soes citadas na lei, ampliou a participagao dos sujeitos avaliadores para todo o cor

po tecnico administrativo, docentes e discentes e incorporou o Diagn6stico Acade

mico Administrativo. 
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A pontuagao utilizada nas questoes do Diagn6stico Administrativo

Pedag6gico varia de 1 a 5 e esta associada aos seguintes conceitos/ significados : 

~ 1 Nunca/Muito Deficiente 

~ 1 , 1 a 2 Raramente/Deficiente 

~ 2, 1 a 3 na Media/Regular 

~ 3,1 a 4 Quase sempre/Bom 

~ 4,1 a 5 Sempre/Muito Born 

0 Diagn6stico e aplicado semestralmente a todos os alunos, docentes e 

funcionarios, para o analise da dimensao pedag6gica e, anualmente, o Diagn6stico 

da dimensao academics e administrativa. T ambem e avaliado, por meio deste ins

trumento, o programa de atendimento aos alunos surdos e os diretores. 

A seguir, destacam-se, com mais detalhes, os diferentes aspectos avalia

dos pelo Diagn6stico. 0 questionario aplicado para os alunos e o que possui rele

vancia para este estudo e encontra-se no Anexo 1. 

9.4.1 Diagnostico Pedagogico 

No Diagn6stico das questoes pedag6gicas, o objeto de analise e o acom

panhamento do desenvolvimento tecnico-didatico e metodol6gico do curso. Para 

tanto, sao avaliados corpo docente, aula, curso, programs de atividades complemen

tares e projeto integrado, coordenagao e direyao. A composiyao os relat6rios do Di

agn6stico Pedag6gico permite obter dados significativos ao desempenho do profes

sor, individualmente, em rela9ao aos demais professores da mesma turma e aos 

criterios de desempenho utilizados na avaliagao. 

Nos aspectos relatives ao corpo docente, sao avaliados a organizagao do 

processo ensino-aprendizagem, o compromisso do professor com a aprendizagem 

dos discentes, a integrayao com a equipe e a atualidade do seu plano de ensino. 

No item referente a aula, sao avaliados dinamismo, oportunidade de parti

cipagao, recursos didaticos, nivel das provas e dos trabalhos exigidos pelos profes

sores e contribui9ao das aulas para o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

alunos. 
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Nos aspectos relacionados ao curso e ao projeto pedag6gico, sao avalia

dos integragao das disciplinas, equiHbrio entre teoria e pratica, abordagem de temas 

atuais e satisfagao com o curso de modo geral. 

No item referente ao Programa de Atividades Complementares (PAC) e ao 

Projeto lntegrado (PI), praticas pedag6gicas consideradas fundamentais para os pro

jetos dos cursos, sao abordadas questoes atinentes a variedade de eventos e ativi

dades oferecidos, ao impacto para o aprimoramento da formagao cultural, social e 

profissional dos alunos, a eficacia na comunicagao das atividades, a importancia do 

PAC - Programa de Atividade Complementar e do PI - Projeto lntegrado como mei

os para reforgar a integragao entre teoria e pratica. 

No item referente a coordenagao, os alunos avaliam a equipe de professo

res que compoe seu curso e a coerencia da distribuigao dos conteudos propostos 

entre as disciplinas e as series e/ou m6dulos, alem de avaliarem o PAC e o Pl. 

Os discentes tambem avaliam o desempenho da diregao no aspecto ge

rencial da unidade em que estudam e sobre a disponibilidade do diretor para aten

dimento ao estudante. 

• Auto-Avalia~ao do Professor 

A auto-avaliagao do Professor e urn instrumento avaliativo respondido pelo 

corpo docente. Consiste em urn questionario fechado, com o objetivo de avaliar a 

dimensao pedag6gica de acordo com a visao do professor, de forma a poder compa

ra-la com a opiniao do aluno. Portanto, as perguntas sao as mesmas formuladas ao 

corpo discente. Na dimensao pedag6gica, as questoes fazem referencia ao desem

penho do professor, ao desenvolvimento da aula, a qualidade do curso, ao desem

penho da coordenagao e da diregao. Os docentes avaliam, tambem, aspectos que 

fazem referencia a coordenayao do curso, a concepgao e pertinencia do curriculo, 

praticas pedag6gicas, praticas institucionais de estimulo a melhoria do ensino, parti

cipayao no processo, relagees interpessoais. 

Para conhecer a opiniao do professor a respeito das praticas institucionais 

destinadas ao estimulo e as melhorias do ensino, foram formuladas questoes a res

peito da participayao na semana de planejamento e reunioes pedag6gicas, sobre a 
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integra~o da equipe as aulas, sobre as atividades PACe sobre o papel do coorde

nador. 

• Auto-Avalia~io do Coordenador 

A auto-avalia~o do Coordenador e urn instrumento de avalia~o respon

dido pelos coordenadores de curso. Consiste em urn questionario fechado, com o 

objetivo de avaliar a dimensao pedag6gica e as questoes relativas a gestao, segun

do a visao do coordenador, de forma a poder compara-la com a visao dos alunos e 

dos professores. Portanto, as perguntas tern correla~o com as formuladas ao corpo 

discente e docente, ja detalhadas anteriormente. 

Na dimensao pedag6gica, as questoes fazem referencia a qualidade do 

curso, concepgao e pertinencia do curricula, praticas pedag6gicas, praticas institu

cionais de estlmulo a melhoria do ensino na dimensao da gestao, as formas de co

ordena~o, relacionamento e participagao. 

• Avalia~io do Programa de Atendimento aos Alunos Surdos 

Este instrumento foi inserido em 2004 e nasce como reivindicagao dos 

pr6prios alunos surdos, que, alem de participarem da avaliagao institucional, senti

ram a necessidade de avaliar, especificamente, o atendimento, os interpretes e a 

coordenagao do programa. A CPA incorporou essa sugestao e apresentou uma pro

pasta para avaliar a coordena~o do programa, que inclui a avalia~o de todos os 

envolvidos no processo. 

9.4.2 Diagn6stico Administrativo 

0 diagn6stico dos aspectos administrativos tern por objeto de analise a in

fra-estrutura flsica e os servigos de apoio prestados aos alunos. As questoes fazem 

referencia ao atendimento, ambiente, recursos, comunica~o, funcionamento, dispo

nibilidade e orienta~o, prestados pelos diversos setores, tais como: biblioteca, labo

rat6rios, central de atendimento, telefonia, gerencia administrativa, cantina, inspeto

ria e CEAP (Centro de Estagio, Emprego e Aperfeiyoamento Profissional). 
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Quadro Sintese dos Principais lnstrumentos de Avalia~io 

Objeto de analise A to res lnstrumento Periodicidade 

Avaliado Avaliador 

Acompanhamento Corpo Docente, Coor- Alunos Diagn6stico Pedag6gico ( questi- Semestral 

tecnico-didatico e denac;ao e Direc;ao. Professores onario pedag6gico) 

metodol6gico do Segmento Graduac;ao Coordenac;ao 

curso. 

Acompanhamento lnterprete Alunos surdos Diagn6stico Pedag6gico (ques- Semestral 

do programa de Coordenac;ao lnterprete Coordenac;ao tionario alunos surdos). 

atendimento aos 

alunos surdos. 

Levantamento da Ambiente e equipe Alunos Diagn6stico Administrative Anual 

adequac;ao da infra- tecnica (Biblioteca, Professores (questionario respondido pelos 

estrutura e dos Laboratories e monitori- Coordenac;ao alunos). 

servic;os de apoio. a, Atendimento, Central F unciona rios Diagn6stico Academico Admi-

de Estagio e Emprego, nistrativo (questionario respon-

telefonia, instalac;oes dido pelos docentes e funciona-

flsicas, cantina). rios) 

Fonte: Estac1o Radial 

9.5 Analise das Dimensoes - SINAES 

9.5.1 Dimensio 1 - A Missio e o Plano de Desenvolvimento lnstitu

cional (POl) 

A dimensao 1 avalia a missao eo Plano de Desenvolvimento lnstitucional 

(POl). A missao define a razao de ser da instituic;ao e os motivos pelos quais foi cri

ada e e mantida; seus compromissos, sua vocac;ao e inserc;ao regional e I ou nacio

nal. 0 Plano de Desenvolvimento lnstitucional trac;a o perfil da instituic;§o, o planeja

mento e gestao, a avaliac;ao e acompanhamento do desempenho institucional e o 

cronograma de implementac;ao das ac;oes. 

Alinhada com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, a equipe de avaliadores analisa a missao, 

o Plano de Desenvolvimento lnstitucional e o Projeto Pedag6gico lnstitucional utili

zando quatro categorias: 
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I. Finalidades, objetivos e compromissos da instituiQao explicitados em docu

mentos oficiais; 

II. ConcretizaQao das finalidades, dos objetivos e compromissos da instituiQao 

por meio das praticas pedag6gicas e administrativas, identificando resultados, 

dificuldades, carencias, possibilidades e potencialidades; 

Ill. Caracteristicas basicas do POl e suas relac;oes como contexte social e eco

nomico em que a instituic;ao esta inserida; 

IV. ArticulaQao entre o POle o Projeto Pedag6gico lnstitucional (PPI). 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados para atender as especifici

dades dos indicadores consistem em analise de documentos e questionarios aplica

dos aos alunos, professores e funcionarios. 

Os documentos utilizados para analise foram: 

a) Plano de Oesenvolvimento lnstitucional (POl); 

b) Projeto Pedag6gico lnstitucional (PPI); 

c) Projetos Pedag6gicos dos curses; 

d) Avaliac;oes de Competencia; 

e) Avaliac;oes Conceituais; 

f) Projetos lnterdisciplinares; 

g) Projetos do CEAC; 

h) Trabalhos dos alunos; 

i) Oiagn6stico Administrative; 

j) Oiagn6stico Academico - Administrative; 

k) Oiagn6stico Pedag6gico; 

I) Relat6rio de lnforma<;Oes Gerenciais dos diretores (RIG); 

m) Atas de reunifies (coordenadores, corpo docente discente). 

9.5.2 Dimensao 2 - Politica para o Ensino, a Pesquisa, a P6s

Gradua~ao, a Extensao. 

A Oimensao 2 avalia a politica para o ensino, a pesquisa, a p6s- gradua

c;ao, a extensao e as respectivas normas de operacionalizaQao, incluidos os proce-
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dimentos para estimulo a produ<;ao academica, as bolsas de pesquisa, de monitoria 

e demais modalidades, alem das atividades de extensao. 

Nesta dimensao, sao explicitadas as politicas de forma<;ao academico ci

entifica, profissional e cidada, de constru<;ao e dissemina<;ao do conhecimento, de 

articula<;ao intema, que favorecem a inicia<;ao cientifica e profissional de estudantes 

eo desenvolvimento de projetos de extensao. 

Procedimentos Metodol6gicos 

Alinhados com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, foram definidas seis categorias de analise: 

I. Praticas pedag6gicas, considerando a rela<;ao entre a transmissao de infor

ma<;oes e utiliza<;ao de processes participativos de constru<;ao do conheci

mento; 

II. Pertinencia dos curriculos (concep<;ao e pratica), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (cientificas, economicas, culturais etc.) e 

as necessidades individuais; 

Ill. Concep<;ao de curriculo e organiza<;ao didatico-pedag6gica (metodos, meto

dologias, pianos de ensino e de aprendizagem e avalia<;ao da aprendizagem) 

de acordo com os fins da institui<;ao, as diretrizes curriculares e a inova<;ao da 

area; 

IV. Praticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a forma<;ao do

cente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inova¢es didatico

pedag6gicas e o uso das novas tecnologias no ensino; 

V. Extensao; 

VI. P6s-gradua<;ao. 

Foram utilizados diversos documentos para avaliar esta dimensao: 

a) Graficos do Diagn6stico Pedag6gico, cronogramas e lista de pre

sen<;a da Semana de Planejamento; 

b) Atas de f6runs de valida<;ao das competencias profissionais, perfil 

do egresso; 
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c) Publicagao dos resultados do ENADE, dos aprovados no exame da 

OAB, resultados da avaliagao do MEC por ocasiao do reconheci

mento dos cursos; 

d) Matrizes curriculares, Projeto Academico Pedagogico, Plano de de

senvolvimento lnstitucional, Projetos dos cursos (graduagao bacha

relada e tecnologica, extensao e pos-graduagao}, plano de divulga

gao dos cursos de extensao; 

e) Cronograma do CEAC, calendario escolar, relatorios de cursos ofe

recidos pelo CEAC, relatorios gerenciais do CEAC, relatorios ge

renciais da Secretaria sobre oferta de cursos de pos-graduagao; 

f) Relatorio de Auto-avaliagao lnstitucional periodo anterior. 

Foram utilizados, tambem, como instrumentos, pesquisa de opiniao, por 

meio do Diagnostico Pedagogico e Administrative, com consulta aos alunos, profes

sores e funcionarios assim como o forum de validagao de competencias profissio

nais com alunos, ex-alunos, professores e profissionais extemos. 

9.5.3 Dimensao 3 - Responsabilidade Social 

A Dimensao 3 abrange a responsabilidade social da instituigao, conside

rada especialmente no que se refere a sua contribuigao em relagao a inclusao soci

al, ao desenvolvimento economico e social, a defesa do meio ambiente, da memoria 

cultural, da produgao artistica e do patrimonio cultural - contempla o compromisso 

social da instituigao como portadora da educagao como bern publico e expressao da 

sociedade democratica e pluricultural, de respeito pela diferenga e de solidariedade, 

independentemente da configuragao juridica da lnstituigao. 

A Faculdade Estacio Radial Curitiba considera como valor importante o 

compromisso com a sociedade, com a promogao da cidadania, dos direitos huma

nos e da inclusao. lsso se evidencia pela propria missao registrada em seu PDI e 

alinhada com seu objetivo geral, reafirmando ambos o compromisso com a respon

sabilidade social. 

No plano de gestao (PDI} desta IES, estao firmadas as Diretrizes Pedago

gicas, a saber: 
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o A formac;ao tecnico-profissional; 

o A formayao profissional, buscando atender as exigencias imediatas 

da comunidade no contexte do grande avanc;o tecnol6gico e da ne

cessidade educacional; 

o A educayao, como objetivo precipuo de sua atuayao, capaz de 

conduzir a transformayao de recursos humanos para a evoluc;ao da 

sociedade; 

o Disposic;ao para a formac;ao de profissionais competentes, com eti

ca e comprometidos com o desenvolvimento do pais. 

o Construc;ao de projetos pedag6gicos que definam eixos norteado

res de carater especifico com base nessas diretrizes acima especi

ficadas. 

Procedimentos Metodologicos 

Alinhado com os princfpios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, foi analisada uma categoria com quatro 

indicadores: 

I. Projetos para a Comunidade; 

II. Relayao com instituic;oes sociais publicas e privadas; 

Ill. Politica de beneficios para alunos. 

IV. Processo de integrac;ao e inclusao de portadores de necessidades especiais: 

alunos surdos. 

A equipe de avaliadores utilizou como fonte de pesquisa o Plano de De

senvolvimento lnstitucional (PDI), Diagn6stico Pedag6gico, Relat6rio das atividades 

do PAC, Relat6rio da Secretaria Geral, Relat6rios da Coordenayao, Relat6rios for

necidos pelo CEAC, Editais, Boletins divulgados aos alunos, Documento com Politi

ca Geral de Balsas das Faculdades Radial, Relat6rio de balsas concedidas emitidas 

pela area de Marketing e Relat6rio de Auto- Avaliayao anterior. 
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9.5.4 Dimensio 4- Comunica~io com a Sociedade 

A dimensao 4 avalia a comunicac;Ao com a sociedade - identifies as for

mas de aproximac;ao efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte que a comunidade 

participe ativamente da vida academica, bern como a IES se comprometa, efetiva

mente, com a melhoria das condigoes de vida da comunidade, ao repartir com ela o 

saber que produz e as informac;oes que detem. 

A avaliac;Ao desta dimensao visa a obter conhecimento da polftica de co

municac;ao, que envolve projetos existentes, procedimentos, canais de comunicac;Ao 

e processes de acompanhamento e avaliac;Ao existentes. Busca-se, tambem, co

nhecer o alcance da divulgac;Ao da instituic;ao, bern como os mecanismos de feed

back para tomadas de decisao e implementar ac;oes corretivas ou promover melho

rias necessarias. 

Entende-se a comunicac;ao como urn processo integrado de canais de 

comunicagao e sistemas de informac;oes que permitam a excelencia das praticas 

institucionais. 

A poHtica de comunicac;Ao institucional esta definida em dais grandes ni

veis; por urn lado a forma e organizagao da gestao (descritos na Dimensao 6) que 

definem as atribuic;oes e instancias de decisao; e por outro, os sistemas de comuni

cac;ao que definem os procedimentos e canais de comunicac;ao intema e extema. 

Alinhada com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, a equipe de avaliadores analisa a comuni

cac;ao com a sociedade, utilizando duas categorias: 

1. Qualidade da comunicac;Ao institucional intema e extema. 

2. lmagem da lnstituic;Ao nos veiculos de comunicac;ao. 

9.5.5 Dimensio 5 - As Politicas de Pessoal, as Carreiras do Corpo 

Docente e do Corpo Tecnico-Administrativo, seu Aperfei~oamento, Desenvol

vimento Profissional e suas Condi~aes de Trabalho. 

A Dimensao 5 explicita as polfticas e os programas de formac;Ao, aperfei

c;oamento e capacitac;ao do pessoal docente e tecnico-administrativo, associando-os 
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com pianos de carreira condizentes com a magnitude das tarefas a serem desenvol

vidas e com condic;oes objetivas de trabalho. 

A Faculdade Estacio Radial Curitiba concebe-se como uma lnstituigao 

modema e atuante, capaz de associar ao seu projeto pedag6gico as visoes indis

pensaveis para alicerc;ar urn projeto institucional de qualidade e compromisso. lsso 

se revela em sua missao, registrada no PDI. 

A metodologia utilizada pela equipe de avaliadores para investigar esses 

indicadores foi a de coleta dos dados por meio da documenta<;ao intema da lnstitui

c;ao, principalmente o Plano de Desenvolvimento lnstitucional - PDI - e o Diagn6sti

co Academico-administrativo, especificamente nas questoes que fazem referencia a 
satisfac;ao com o ambiente organizacional. 

Alinhada com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, os avaliadores analisaram as politicas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo tecnico-administrativo, seu aper

feic;oamento, desenvolvimento profissional e suas condic;oes de trabalho, utilizando 

cinco categorias, sendo dois indicadores para cada uma delas. 

Os documentos e dados utilizados para a avaliac;ao desta dimensao sao: 

a) Plano de Carreira Docente, listas de presenc;as nos cursos ofereci

dos, Fluxograma do processo seletivo para docentes e corpo tecni

co-administrativo; 

b) As politicas de fomento a qualificac;ao docente e tecnico

administrativa, questionarios da avaliagao de clima organizacional 

respondido pelos docentes e pelo corpo tecnico administrative, pla

no de carreira. 

9.5.6 Dimensio 6 - Organiza~io e Gestio da lnstitui~io, Especial

mente o Funcionamento e Representatividade dos Colegiados, sua lndepen

dencia e Autonomia na Rela~io com a Mantenedora, e a Participa~io dos 

Segmentos. 

A Dimensao 6, na Faculdade Estacio Radial Curitiba, alinhada com os 

principios do Sinaes, avalia os meios de gestao para cumprir os objetivos e projetos 

institucionais, a qualidade da gestao democratica, em especial nos 6rgaos colegia-
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dos, as relac;oes de poder entre estruturas academicas e administrativas e a partici

pac;Bo nas politicas de desenvolvimento e expansao institucional. 

Alinhado com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, foram definidas duas categorias de analise: 

I. Adequac;ao e coerencia da gestao a estrutura organizacional; 

II. Participac;ao dos atores na gestao. 

Para atender as especificidades dos indicadores, foram utilizados, como 

fonte para coleta de dados, analise de documentos e questionarios aplicados aos 

alunos, professores e funcionarios. 

Os documentos utilizados para analise foram: Plano de Desenvolvimento 

lnstitucional (PDI); Relat6rio de Atividades do CEAC; Relat6rios de Atividades do 

CEAP; Atas das reunioes de colegiado; Atas de reunioes de direc;Bo e do Conselho 

Superior de Administrac;ao; Plano de ac;ao dos Coordenadores e Diretores; Murais 

de Departamento; Site institucional; Relac;ao de docentes com titulac;Bo e admissao; 

Regimento; Organograma e o Relat6rio de Auto- Avaliac;ao lnstitucional anterior. 

9.5. 7 Dimensao 7 - lnfra-Estrutura Fisica, Especialmente a de Ensino 

e de Pesquisa, Biblioteca, Recursos de lnformac;ao e Comunicac;ao 

A dimensao 7 analisa a infra-estrutura, relacionando-a com as atividades 

academicas de formac;ao, de produc;ao e disseminac;ao de conhecimentos e com as 

finalidades pr6prias da lnstituic;ao. 

Alinhados com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, para o estudo desta dimensao, foram esta

belecidas tres categorias de analise: 

I. Adequac;ao da lnfra-estrutura da instituic;ao em func;ao das ativida

des de ensino, pesquisa e extensao. 

II. Politicas institucionais de conservac;Bo, atualizac;ao, seguranc;a e de 

estimulo a utilizac;ao dos meios em func;ao dos fins. 
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Ill. Utilizayao da infra-estrutura no desenvolvimento de praticas peda

g6gicas. 

Os documentos utilizados para analise foram: Plano de Desenvolvimento 

lnstitucional (PDI); Diagn6stico Administrative, respondido por todos os alunos da 

IES; Grafico 910 (Bibliotecas), Grafico 920 (Laborat6rios) e Grafico 950 (lnfra

estrutura - Ambiencia); Diagn6stico Academico-Administrativo (respondido por todos 

os professores e funcionarios da IES). 

Para atender as especificidades dos indicadores, foram utilizados, como 

instrumentos de coleta de dados, analise de documentos, questionarios aplicados 

aos alunos, professores e funcionarios e o Relat6rio de Auto-avaliayao do periodo 

anterior. 

9.5.8 Dimensio 8 - Planejamento e Avalia~io, Especialmente em Re

la~io aos Processos, Resultados e Eficacia da Auto-Avalia~io lnstitucional 

A dimensao 8 avalia o planejamento e avaliagao, especialmente dos pro

cesses, resultados e eficacia da auto-avaliayao institucional - considera o planeja

mento e a avaliagao como instrumentos integrados. Esta dimensao esta na conflu

encia da avaliayao como processo centrado no presente e no futuro institucional, a 

partir do balango de fragilidades, potencialidades e vocagao institucionais. 

A avaliagao do Planejamento esta intimamente vinculada ao processo 

avaliativo, de forma a retro-alimentar com informagoes, analises e interpretagoes o 

ciclo que, continuamente, devera ser redesenhado. 

Alinhados com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, para o estudo desta dimensao, foram esta

belecidas duas categorias de analise. 

Ambas as categorias serao analisadas em razao do processo, dos resul

tados e da eficacia para a gestao educacional. Os documentos utilizados para anali

se foram: Plano de Desenvolvimento lnstitucional (PDI); Diagn6stico Administrative e 

o Diagn6stico Academico- Administrative, respondido por todos os alunos e funcio

narios da IES; eo Relat6rio de Auto-avaliagao lnstitucional periodo anterior. 
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A avaliactao final da dimensao 8 e orientada pela analise global dos dados 

obtidos nas outras nove dimensoes, discutidos e interpretados pela CPA 

9.5.9 Dimensio 9 - Politicas de Atendimento aos Estudantes 

A Dimensao 9 avalia as polfticas de atendimento aos estudantes, analisa 

as formas com que os estudantes estao sendo integrados a vida academica e aos 

programas por meio dos quais a lnstitui<;ao busca atender aos princfpios inerentes a 
qualidade de vida estudantil. 

E. preocupactao da Estacio Radial atender e integrar o aluno a vida aca

demica, valorizar sua experiencia e possibilitar o desenvolvimento de competencias 

e habilidades a fim de promover sua passagem do sensa comum ao conhecimento 

cientifico. 

Foram selecionados para avalia<;ao polfticas de atendimento aos estudan

tes, tanto no aspecto financeiro quanta no aspecto pedag6gico. E. importante ressal

tar que existem muitos pontos de convergencia entre esta Dimensao e a Dimensao 

3, uma vez nao ser possfvel conceber a ideia de polfticas de atendimento ao aluno 

dissociada da ideia de responsabilidade social. 

Outra preocupa<;ao da Estacio Radial e apoiar seus alunos em dificulda

des de aprendizagem, orientando-os e estimulando-os a supera-las por meio do a

companhamento de professores orientadores e coordenadores de cursos e por meio 

do oferecimento de cursos e oficinas de nivelamento e recuperactao, em especial de 

Portugues e de Matematica. 

Alinhada com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais estipuladas pela CPA, a dimensao 9- Polftica de Atendimento ao 

Estudante- esta configurada pelas seguintes categorias constitutivas: 

I. Acompanhamento do aproveitamento discente; 

II. Politica de participa<;ao; 

Ill. Politicas de acesso, sele<;ao e permanencia dos estudantes; 

IV. Acompanhamento de egresses. 
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A equipe de avaliadores utilizou como fonte de pesquisa a avaliac;ao do 

MEC; o PDI; resultados da OAB; Planilhas do PAC; Listas de presenc;a; rela<;ao de 

alunos matriculados; rela<;ao de alunos com matrlcula cancelada, ou desistente; Re

lat6rios Gerenciais da Secretaria Geral, do Departamento Financeiro, de acompa

nhamento de egressos; atas; editais; folhetos. Foi utilizado o Relat6rio de Auto

avaliac;ao lnstitucional dos anos anteriores. 

9.5.1 0 Dimensio 1 0 - Sustentabilidade Finance ira, tendo em Vista o 

Significado Social da Continuidade dos Compromissos na Oferta da Educa

~io Superior 

A Dimensao 10 avalia a capacidade de gestao e administrac;ao do orc;a

mento e as poHticas e estrategias de gestao academics com vistas a eficacia na uti

liza<;ao e na obtenc;ao dos recursos financeiros necessaries ao cumprimento das 

metas e das prioridades estabelecidas. 

0 Plano de Sustentabilidade Financeira de uma instituic;ao de ensino su

perior, e urn instrumento para diagnosticar e planejar, tendo como meta a atividade

fim, que e a educa<;ao superior. Trata-se de uma eficiente ferramenta para dimensi

onar as necessidades de recursos que podem ser atendidas, tanto por fontes orc;a

mentarias quanto por fontes extra-orc;amentarias. 

Alinhada com os principios do Sinaes e em sintonia com as diretrizes me

todol6gicas gerais, a CPA, ponderando as peculiaridades da dimensao, manteve os 

criterios de especifica<;ao de metas, conceitos e pesos. Como forma de estabelecer 

urn julzo de valor e pad roes de qualidade para CAD urn dos indicadores, foram deta

lhados os resultados esperados pela institui<;ao relacionando-os aos conceitos "Mui

to Born (3), Satisfat6rio (2) ou lnsuficiente (1)". 

De forma a atender a essa diversidade de aspectos, aos indicadores obti

dos foram atribuldos pesos (em numeros inteiros, entre zero e cern e, no seu total, 

devera ser igual a cern). As notas obtidas nos diferentes indicadores, com seus res

pectivos pesos, permitem chegar a urn conceito final da dimensao; a porcentagem 

estipulada para o resultado final foi calculada sobre o total de 200 pontos ( diferenc;a 

entre a pontuac;ao minima de 100 pontos e a maxima de 300 pontos posslveis de 

serem obtidos}, sendo: 
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o De 261 a 300 pontes= A- Excelente; 

o De 221 a 260 pontes = B - Muito Born; 

o De 181 a 220 pontes= C- Born; 

o De 141 a 180 pontes = D - Regular; 

o De 100 a 140 pontes= E- lnsatisfat6rio. 

Ao finalizar o estudo da dimensao, os avaliadores emitem parecer, resul

tado da avalia<;ao global da categoria; a compara<;ao entre o parecer e o conceito 

final obtido na dimensao permite uma analise qualitativa e global da dimensao em 

analise. 

as: 

A equipe de avaliadores analisa a dimensao 10, utilizando duas categori-

I. Sustentabilidade financeira da instituigao e politicas de capta<;ao e 

alocagao de recursos = (75% ); 

II. Politicas direcionadas a aplicagao de recursos para programas de 

ensino, pesquisa e extensao = (25%). 

Para atender as especificidades dos indicadores, sao utilizados, como ins

trumento de coleta de dados, diversos documentos utilizados como fonte para anali

se, tais como, balanc;os, documentos contabeis, ficha de avaliagao das obrigagoes 

trabalhistas, relat6rios de controle de acompanhamento dos alunos, orgamento, pla

nilhas de gastos. 

9.6 Resultado da Avalia~o lnstitucional x A~oes Propostas 

De acordo com os objetivos gerais e especificos deste trabalho serao ana

lisadas as respostas dos questionarios aplicados aos alunos na PESA, alem da ana

lise do Diagn6stico de algumas das Dimensoes do Sinaes aplicadas na Avalia<;ao 

lnstitucional e respondidas pelos alunos nos periodos nos periodos 2007, 2008 e 

2009. 0 resultado das demais Dimensoes nao serao analisadas neste trabalho por 

nao serem relevantes a este estudo. 
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0 indica de adesao a esta Avaliayao lnstitucional e de aproximadamente 

45°/o em cada urn dos periodos de Avaliagao. A analise aberta por criterios sera rea

lizada com os dados da Avaliagao de 2009, para esta avaliayao tivemos 730 alunos 

participantes. 

Abaixo segue comparative dos resultados da Avaliagao lnstitucional em 

relagao ao indica de Satisfagao dos Alunos. Esse comparative aponta uma queda na 

satisfagao do aluno entre o anode 2007 e 2009. 0 anode 2008 foi marcado pelas 

mudangas fisicas, estruturais, academicas e de atendimento na Faculdade Estacio 

Radial Curitiba. Com o resultado abaixo, percebe-se que na pesquisa realizada ime

diatamente ap6s as mudangas (2009) aponta o impacto negative sentido pelos alu

nos. 

3,68 

3,66 

3 ,64 

3,62 

3,6 

3,58 

3,56 

3,54 

Media Geral - ISA (lndice de Satisfa~ao do AI uno) 

2007 2008 2009 

lil l'vledia Geral - ISA (indice de 
Satisfa<;aodo Aluno 

Fonte: Propria e Estacio Rad ial 

Em analise deste resultado nota-se que o academico da Estacio Radial foi 

impactado negativamente por varias alteragoes implantadas. 

A tim de identificar de forma mais especifica cada urn dos indices pesqui

sados, segue abaixo o resultado da pesquisa 2009 aberta por criterios. Desta forma 

busca-se identificar quais sao as deficiencias sentidas a fim de trabalhar de forma 

intensa o foco especifico da insatisfagao. 

Em analise do resultado dos criterios da pesquisa, consegue-se identificar 

as potencialidades e fragilidades da IES que impactaram seus academicos. Abaixo 

segue analise de acordo com as respostas de cada urn dos criterios avaliados. 0 

quadro de respostas encontra-se no Anexo 2 deste trabalho. 
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9.6.1 Item 1 - Conhecimento dos Resultados da Avalia~io Extema de 

sua lnstitui~io (Conceitos do MEC/ ENADE e da OAB no caso do Curso de Di

reito): 

Em reposta a pesquisa tem-se aproximadamente 17% dos alunos que ve

em como deficiente ou muito deficiente esta divulga~o, demonstrando assim uma 

fragilidade a ser trabalhada. Para proposta de melhoria neste item apresentam-se a 

potencialidade de divulgagao dos pr6ximos resultados de avaliagoes extemas (MEC, 

ENADE, OAB, etc) atraves de banners, cartazes, alem da publicagao no site institu

cional. 

9.6.2 Item 2 - Qualidade do Funcionamento Administrativo/Academico 

do seu Campus (Dire~io Geral e Academica): 

Neste item mais de 20% dos alunos apresentam-se insatisfeitos com o 

funcionamento administrativo/academico do Campus. Para trabalhar as fragilidades 

apresentadas neste item, a proposta e agir em cada uma das fragilidades (adequa

gao da titula~o do corpo docente, agaes para conscientizagao em relagao ao ENA

DE, aumento de ofertas e divulgagao dos cursos de extensao e ferias), alem de criar 

uma ferramenta para intensificar a comunicagao aos alunos das atividades realiza

das, tanto administrativas quanta academicas. 

9.6.3 Item 3 - Eficiencia do Sistema de lnforma~io Academica (SIA) 

(acesso as notas, faltas, etc.); 

Em reposta a pesquisa tem-se aproximadamente 36% dos alunos insatis

feitos, urn numero bastante consideravel, merecendo desta forma aten~o especial e 

foco imediato. Para trabalhar esta fragilidade a proposta e promover treinamentos de 

utiliza~o do SIA, disponibilizar no laborat6rio de informatica urn monitor apto a es

clarecer as duvidas para uso do sistema, disponibilizar na secretaria urn computador 

e urn atendente especificamente para orientagoes de utilizagao do SIA. 
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9.6.4 Item 4 - Acervo Bibliografico Disponivel para Atender as Neces

sidades das Disciplinas de seu Curso; 

Neste item, aproximadamente 17% dos alunos demonstraram insatisfayao 

com os servi~os de biblioteca. As propostas para trabalhar as fragilidades sao: repo

siyao de livros danificados e extraviados, mediar de forma mais eficiente a localiza

~ao do livro desejado, incentivar a indicayao bibliografica do corpo docente e discen

te e duplicar o numero medio de bibliografias complementares. 

9.6.5 Item 5 - Qualidade do Atendimento da Secretaria de Alunos e/ou 

do NAE - Nucleo de Atendimento ao Estudante. 

Neste item o lndice de insatisfayao e de 18%. As fragilidades serao 

trabalhadas aumentando o numero de funcionarios na secretaria, implanta~ao do 

atendimento por senhas e de atendente que filtre os atendimentos fazendo o enca

minhamento correto do aluno, diminuindo assim o tempo de atendimento. 

9.6.6 Item 6 - Atendimento de Requerimentos (Solicita~io de lsen~io 

de Disciplina, Revisio de Prova, etc.); 

0 lndice de insatisfa~ao neste item e de 16%. Esta fragilidade podera 

se trabalhada divulgando a ferramenta de requerimentos eletronicos no SIA e dispo

nibilizando urn atendente para auxiliar os alunos na secretaria a preencherem seus 

requerimentos. 

9.6. 7 Item 7 - Disponibilidade de Laboratorios para Atender as Neces

sidades de seu Curso; 

Para amenizar o impacto causado nos aproximadamente 28% dos alu

nos insatisfeitos neste item, a proposta e disponibilizar mais computadores para rea

lizayao de pesquisa e trabalhos academicos na biblioteca, e a implantayao de mais 

dois laborat6rios de informatica e urn de engenharia para utilizayao em aulas. 
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9.6.8 Item 8 - Com Rela~io as Aulas Praticas: Os Equipamentos Dis

poniveis sao Suficientes para o Numero de Estudantes; 

Para amenizar o impacto causado nos aproximadamente 36% dos alunos 

insatisfeitos neste item, a proposta e agilizar a compra de equipamentos e materiais 

utilizados nas aulas praticas de engenharia e fisica. 

9.6.9 Item 9 - Disponibilidade de Recursos Audiovisuais em seu Cam

pus (TVNideo, Data Show, Retro Projetor, DVD, Microfone, etc.); 

Para amenizar o impacto causado nos aproximadamente 32% dos alunos 

insatisfeitos neste item, a proposta e disponibilizar mais equipamentos multimidia 

para serem utilizados em durante as aulas. 

9.6.1 0 Item 10 - Condi~oes de Limpeza e Manuten~io do seu Campus; 

Aproximadamente 13% dos alunos revelaram insatisfagao com a limpeza 

e manutengao do Campus. Algumas agoes sao propostas com a finalidade de ame

nizar esta problematica: limpeza dos ambientes com maior periodicidade, realizar 

manutengao preventiva nos equipamentos e ambientes, realizar campanhas de 

combate ao fumo e disponibilizagao de lixeiras seletivas. 

Este resultado possibilita o inlcio do trabalho de desenvolvimento de pta

nos de agao que amenizem o impacto das mudangas que ocorreram e evitando as

sim o alto impacto das mudanyas que ainda ocorrerao. 

Em fungao desta IES possuir, alem da Avaliagao lnstitucional, uma pes

quisa propria (PESA) para conhecimento da satisfayao do aluno, e conveniente a

gregar a este estudo o resultado obtido na PESA - Pesquisa de Satisfagao do Alu

no. Este resultado foi citado no item 8.4 deste estudo. 
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1 0. Fragilidades ldentificadas na PESA x Pianos de A~io 

Atraves da PESA, pode-se identificar os principais pontos de insatisfa~o 

relacionados com seu nivel de impacto. Para este estudo levou-se em conta o qua

drante contendo os atributos pior avaliados e que possuem maior nivel de impacto 

nos alunos. 

Na avalia~o da satisfagao, os itens que apresentaram maior nivel de im

pacto e baixa satisfac;ao sao os citados abaixo, acompanhados das ac;oes propostas 

para reduc;ao da fragilidade do item. 

Mercado de Trabalho 

o Ofertar cursos de extensao voltados para a preparagao e o mercado de trabalho. 

o Divulgar nas reunioes com os representantes de turma o SEMPRE 

o Viabilizar convenios com empresas para oportunidades de Estagio. 

o Viabilizar a participagao de empresas conveniadas nas semanas de curso 

o Ofertar cursos de extensao voltados para a preparagao e o mercado de trabalho. 

o lntensificar e ampliar os Projetos da Empresa Junior e do Nucleo de Pratica Juri

dica. 

Didatica para Aulas Tele Presenciais 

o Levantar junto a Tutora das disciplinas on-line as sugestoes dos academicos 

quanta ao que precisa ser alterado na didatica dos professores no metoda de au

la tele presencia! e encaminhar para a diretoria de EAD; 
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Capacidade de Compreensio do Docente em Entender as Necessida

des dos Alunos 

o Capacitac;ao do corpo docente no que tange a percepc;§o das necessidades dos 

alunos. 

Encaminhamento e Resolu~io de Problemas Direcionados a Secretaria 

o Elaborar curso sobre capacitac;§o para utilizac;§o dos recursos da Secretaria; 

o Garantir a alocac;§o perrnanente de urn colaborador no toten de auto atendimen

to; 

o Alinhar capacitar e envolver todos os colaboradores nos processes inerentes a 
utilizac;§o do requerimento on line. 

Encaminhamento e Resolu~io de Problemas Direcionados a Central de 

Matriculas 

o Capacitar colaboradores de outros setores para que os mesmos estejam aptos a 

atual na Central de Matriculas em periodos especificos, quando a aumento signi

ficative no numero de atendimentos. 

Demora no Atendimento Telefonico 

o Estruturar a central de atendimento I relacionamento caracteriza-la como urn se

tor abaixo do Comercial. 

Conhecimento do Atendente 

o Assegurar que os colaboradores diariamente acompanhem as informac;oes do 

canal de atendimento. 
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Valor da Mensalidade e Custo Beneficio 

o Realizar nas semanas dos curses e na semana academica, palestras que ressal

tem o valor agregado de cada curso e a importancia da formac;ao academica pa

ra o mercado de trabalho; 

o Divulgar os beneficios de ser aluno Estacio: material didatico, disciplinas on line, 

biblioteca virtual, servic;os e abrangencia nacional, atraves de reuniao com os re

presentantes de turma. 

Acesso a Internet 

o Aquisi<;ao de dois laboratories, novos servidores e aumento de link; 

o lnstalac;ao de Wireless; 

o A qualidade das maquinas disponiveis nos laboratories; 

o Manuten<;ao programada das maquinas; 

o Aquisic;ao de novas maquinas. 

Todos os itens citados acima sao as fragilidades enfrentadas por esta IES 

e merecem aten<;ao. Atraves das fragilidades podem-se planejar ac;oes que serao 

implantadas a fim de minimizar este reflexo. 

Alunos satisfeitos propiciam reduc;ao do indice de evasao, manuten<;ao da 

base de alunos proposta em orc;amento, aumento da indicac;ao da IES pelos alunos 

atuais, a reduc;ao de ac;oes em midia para captac;ao de alunos (visto sucesso das 

indica<;Oes), e ainda regularidade perante o MEC. 
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11. Conclusao 

A avalia~o. como exercicio de autoconhecimento, toma possivel encon

trar subsidies para produzir orientac;oes, gerar projetos de ac;ao, promover transfor

mac;oes, reverter situa¢es, a tim de construir uma relac;ao etica e participativa. 

A avaliac;ao citada neste trabalho trouxe uma visao global e integrada das 

varias dimensoes que a compoem, incorporando, aspectos quantitativos e qualitati

vos, recursos fisicos e humanos. Pautou-se em urn conjunto de indicadores que, 

efetivamente, serviram de orienta~o para analisar e compreender a verdadeira qua

lidade dos processes e praticas executados. 

Entende-se que o processo de Auto-avalia~o desenvolvido na institui~o 

da indicadores para a revisao de ac;oes e redirecionamento das estrategias de sua 

atuac;ao. 0 processo de auto avaliac;ao e uma ferramenta para o planejamento e 

gestao institucional, instrumento este de acompanhamento continuo do desempenho 

academico e do processo sistematico de informac;oes. 

A pesquisa em estudo atingiu seu objetivo geral, comparando os resulta

dos das avalia¢es institucionais realizadas proporcionando o conhecimento do nivel 

de impacto causado nos discentes em func;ao da mudanc;a da marca Radial para 

Estacio, ap6s a aquisi~o. 

A visualiza~o dos resultados seria inevitavel, inclusive atraves da evasao, 

contudo a ferramenta de pesquisa proporciona conhecimento dos cenarios para to

mada de decisao e correc;ao do fluxo dos processes. Nesta area, a importancia de 

agir rapidamente na causa, minimiza o efeito do impacto e mais do que isso, trans

mite confianc;a ao aluno que, durante alguns anos frequentara a instituic;ao diana

mente. 

Estas pesquisas realizadas regularmente, proporcionam o conhecimento 

do sentimento do aluno pela institui~o. permite a mesma, oportunidades de melho

ria continua enriquecendo seus processes e sua qualidade de ensino. 

As ac;oes propostas neste estudo devem ser implantadas e acompanha

das. 0 conhecimento do resultado das ac;oes sera obtido na proxima Avalia~o lnsti

tucional e/ou PESA e este deve tomar-se urn ciclo continuo de aperfeic;oamento de 

processes gerando beneficios aos alunos que receberao qualificac;ao adequada e 

sentirao orgulho da IES em que estudam, a IES proporcionando urn estado de me-

70 



lhoria continua e a Sociedade que recebera novos profissionais, aptos e bern prepa

rados para o mercado de trabalho. 

As delimitag()es das areas de atuaC{Bo bern como a definic;Bo das estrate

gias definidas ap6s o conhecimento do resultado da pesquisa apontam uma direC{Bo 

para alcam;ar os objetivos especificos. 
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ANEXO 2 

Criteria de Selegao 

lnstituigao de 

Ensino: 

Campus: 

Tipo Curse: 

Curse: 

Avaliagao: 

Tipo 

Questionario: 

QUESTIONARIO 

FACULDADE ESTACIO RADIAL CURITIBA 

CURITIBA- RADIAL 

GRADUA<;AO 

AVALIA<;AO INSTITUCIONAL 2009 

EM RELA<;AO A INSTITUI<;AO/CAMPUS 

1. Conhecimento dos resultados da avaliagao externa de sua lnstituigao 

(Conceitos do MEC/ ENADE e da OAB, no caso do Curso de Direito). 

2. Qualidade do funcionamento administrative I academico do seu Campus 

(Diregao Geral e Academica). 

3. Eficiencia do Sistema de lnformagao Academica (SIA) (acesso as notas, faltas 

etc). 

4. Acervo bibliografico disponlvel para atender as necessidades das disciplinas 

de seu curso. 

5. Qualidade do atendimento da Secretaria de Alunos e/ ou do NAE - Nucleo de 

Atendimento ao Estudante 

6. Atendimento a requerimentos. (solicita<;ao de isengao de disciplina, revisao de 

prova, etc.). 

7. Disponibilidade de laboratories para atender as necessidades de seu curse. 

8. Com rela<;ao as aulas praticas: os equipamentos disponlveis sao suficientes 

para o numero de estudantes. 

9. Disponibilidade de recursos audiovisuais em seu campus. (TVNideo, 

datashow, retroprojetor, DVD, microne etc.). 

10. Condi<;oes de limpeza e manuten<;ao do seu Campus. 
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