
 
 
 
 
SEGUNDO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO 
PROTOCOLO DE COMPROMISSO – CAPC 
 
DATA – 30/06/2012 
 
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 a 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 IMPLEMENTADAS 
 
A seguir segue descrito às ações que foram implementadas e realizadas 
conforme Protocolo de Compromisso protocolizado no sistema E-MEC, relativo 
ao primeiro semestre de 2012 e acompanhadas pelos membros da CAPC, que 
abaixo vai assinado.  
 
1 – Dia 13/04/2012 – Realização e aplicação da prova interdisciplinar 

(integrada) para todos os alunos dos cursos de Direito e Administração; (AÇÃO 

13) 

2 – Publicação do quadro de professores substitutos dos cursos de Direito e 

Administração da FACE (AÇÃO 28) 

3 – Nomeação de novo Coordenador da CPA Prof. Jerisnaldo Matos Lopes, a 

partir de 27/04/2012. 

4 – A pesquisa sobre a qualidade de vida nas cidades da região em que a 

FACE exerce influência foi transferida para o mês de junho a fim de melhorar 

as perguntas e tornar o instrumento mais abrangente; (AÇÃO 28).  

5 – O PPI foi aprovado no dia 03 de fevereiro de 2012, antecipando a data 

prevista de aprovação marcada para o dia 16 de abril de 2012; (AÇÃO 5) 

6 – Dia 28/05/2012 – Realização de oficina do ENADE com os alunos do 7º 

período de Administração e 9º período de Direito, com o professor e Sub-Reitor 



de Extensão do Centro Universitário São Camilo, Marcos Oliveira Athayde;  

(AÇÃO 14 e AÇÃO 47) 

7 – Dia 30/06/2012 – Publicação e Divulgação do novo PDI da FACE e dos 

documentos de aprovação, bem como a apresentação de documento impresso; 

(AÇÃO 16 e AÇÃO 17); 

8 – Dia 30/06/2012 – Verificação junto aos técnicos responsáveis pela 

implementação do espaço eletrônico no site da FACE para publicações. Os 

técnicos solicitaram dez dias úteis para a conclusão dos serviços, ficando 

definida a data de 11 de julho de 2012; (AÇÂO 18) 

9 – Efetivada a estrutura Colegiada, já em funcionamento desde a fundação da 

FACE e aprovada no dia 09/04/2012 a inclusão de representantes dos 

discentes no Colegiado de Curso; (AÇÃO 34) 

10 – Realização de Atividade esportiva na modalidade futsal durante o mês de 

maio e junho de 2012 com realização de torneio inter períodos e cursos; 

(AÇÃO 51) 

11 – Realização da pesquisa sobre a qualidade de vida nas cidades entre os 

dias 25 e 29 de junho de 2012, nas sedes dos municípios de Aracruz, Ibiraçu e 

João Neiva. 

12 – Dia 30/06/2012 – Acolhimento da proposta orçamentária 2012 e 

recebimento do balanço patrimonial e verificação das CNDs da Sociedade de 

Ensino Superior de Aracruz Ltda., observando a sua regularidade; (AÇÕES 

52,53 e 54); 

13 – Dia 30/05/2012 – Aprovação do Núcleo de Apoio ao Discente; (AÇÃO 48)  

14 – Participação dos coordenadores no curso de capacitação sobre a 

Influência do ENADE e do CPC nos processos regulatórios, atividade realizada 

pelo SINEPE-ES. 

15 – Participação das secretárias em curso de capacitação de atividades de 

secretaria acadêmica, realizado pelo SINEPE-ES. 

16 – Aplicação da autoavaliação efetuada pela CPA junto aos discentes, de 19 

a 23 de junho de 2012. 

 

CONCLUSÃO 

Após análise dos documentos e comprovação efetiva das ações executadas e 

com verificação de implementação das atividades, os membros desta CAPC 



concluem que o Protocolo de Compromisso nesta fase foi integralmente 

cumprido, observando apenas a solicitação de prorrogação de prazo para 

implantação da revista eletrônica no site da IES, pelos técnicos, por dez dias,  

além da transferência da aplicação da pesquisa sobre a qualidade de vida nas 

cidades de maio para  junho.  

 

Sendo assim concluímos que as ações propostas no Protocolo de 

Compromissos foram inteiramente implementadas. 
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