
 
 
 

PRIMEIRO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 
PROTOCOLO DE COMPROMISSO – CAPC 
 

DATA – 30/03/2012 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este relatório tem a finalidade de informar a toda comunidade acadêmica da 
Faculdade Casa do Estudante, mantida pela Sociedade de Ensino Superior de 

Aracruz Ltda., das atividades implementadas conforme compromisso efetuado 
com o Ministério da Educação – MEC junto à SERES, cuja intenção principal é 
a implementação de ações que visam a melhora do desempenho da IES. A 

grande importância deste trabalho é a confirmação das atividades 
desenvolvidas e que de forma transparente possam ser comprovadas e 
identificadas pelos organismos avaliadores e controladores da educação 

superior brasileira. 
 
AÇÕES DESENVOLVIDAS E IMPLANTADAS. 

 
A seguir segue descrito as ações que foram implementadas e realizadas 
conforme Protocolo de Compromisso protocolizado no sistema E-MEC, relativo 

ao primeiro trimestre de 2012 e acompanhadas pelos membros da CAPC, que 
abaixo vai assinado.  
 

1 – Dia 26/01/2012 – Reunião dos coordenadores para montagem do material 

informativo para os alunos; 

2 – Dia 01/02/2012 – Recepção dos alunos ingressantes pelo corpo docente, 

direção, corpo técnico administrativo e discentes da instituição, com oferta de 

coquetel de boas vindas. Em seguida os novos alunos foram encaminhados ao 

auditório para terem o conhecimento de como funciona a FACE e para 

conhecerem os professores das disciplinas. (AÇÃO 49).  

3 – Nos dias 01, 02 e 03 de fevereiro de 2012 – Reunião do corpo docente com 

apresentação e posterior discussão do Protocolo de Compromisso e da 

construção da minuta do novo PPI e do PDI a partir do documento anterior. No 

dia 03, o PPI é aprovado pelos docentes, corpo técnico administrativo e 

direção. 

4 – Os professores formaram grupos de estudos, utilizaram métodos 

descritivos acerca do PDI anterior e propuseram sugestões que eram levadas a 

todos os demais grupos. Houve debates entre grupos, defensores e oponentes 

de ideias no intuito da consolidação de um novo PDI. Foi marcado 05 (cinco) 



encontros aos sábados que iniciavam às 8h com término às 16h, com intervalo 

de 1h30 para o almoço: 04/02/12; 11/02/12; 03/03/12; 17/03/12 e 24/03/2012 

4 – Dia 05/02/2012 – Apresentação do edital de seleção de monitores pelos 

coordenadores de curso à direção e aprovação de sua aplicação. (AÇÃO 12) 

5 – Dia 05/02/2012 – Cobrança da atualização dos currículos dos professores 

na Plataforma Lattes, verificou-se que ainda faltavam cinco professores 

efetivarem a atualização, foi estimado prazo de cinco dias úteis para a 

conclusão. (AÇÃO 24) 

6 – No mês de fevereiro foram efetivadas novas contratações e redefinição das 

novas cargas horárias dos docentes. (AÇÃO 21) 

7 – Dia 09/02/2012 - Avaliação e verificação da adequação da titulação dos 

coordenadores, fato verificado que atende os interesses da FACE. (AÇÃO 29) 

8 – Dia 11/02/2012 - Adequação dos membros do NDE, ficando constituído: 

NDE Direito – professores mestres Fábio Tavares, Rodrigo Peçanha da Cruz, 

Rúbia Zanotelli de Alvarenga, Alinaldo Farias de Souza e Flávia Moreira 

Marchiori e o NDE Administração – professores mestres Valério Vilete, Fábio 

Tavares, Fernanda Mayer, Flávia M. Marchiori e Érico Colodeti Filho. (AÇÃO 

30). 

9 – Dia 11/02/2012 – Verificação da validade do Contrato de Comodato entre a 

Sociedade de Ensino Superior de Aracruz Ltda e o Centro Educacional Casa 

do Estudante Ltda. (AÇÃO 35) 

10 – Dia 11/02/2012 – Publicação do manual do aluno no site da FACE, com 

cópia para consulta na secretaria da faculdade. (AÇÃO 50) 

11 – Dia 15/02/2012 – Efetivação da garantia da composição e posse dos 

membros da CPA e do NDE. (AÇÃO 37) 

12 – 02/03/2012 – Aplicação de avaliação diagnóstica de conhecimento em 

matemática e língua portuguesa no dia 03/03/2012, a comissão verificou o 

atraso na aplicação, já que era previsto para o dia 29/02/2012. A divulgação do 

diagnóstico e dos alunos que irão frequentar o nivelamento no dia 14/04/2012. 

A comissão entende que não houve comprometimento da ação. (AÇÂO 10)  

13 – Atendimento do número desejado de Convênios de Estágios com 

empresas prefeituras e órgãos públicos. (AÇÃO 9)  



14 – Encontros realizados com diretoria, docentes, coordenadores e secretária 

acadêmica nos dias 02/02/2012, 10/03/2012 e 17/03/2012 para construção da 

minuta do PDI. 

15 – Dia 15/03/2012 - Efetivação de parceria com dois jornais (semanários) 

para publicações de matérias, artigos e divulgações da IES 

16 – 15/03/2012 - Divulgação de cursos em parceria com o Estaleiro Jurong, 

para extensão dos serviços para a comunidade de baixa renda da área de 

influencia direta do projeto estaleiro e de regiões vizinhas. Áreas de atuação da 

FACE. 

17 – dia 15/03/2012 - Divulgação no site da IES dos Cursos Superiores e dos 

Cursos de Extensão para a Comunidade. 

18 – Dia 30/03/2012 – Postagem e divulgação do 1º Relatório da CAPC 

referente as ações do Protocolo de Compromissos firmado pela FACE, 

(AÇÔES 2, 3 e 39). 

 

CONCLUSÃO 

Após análise dos documentos, verificação das ações executadas e observação 

das atividades implementadas, os membros desta CAPC concluem que o 

Protocolo de Compromisso nesta fase foi integralmente cumprido.   
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