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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 as ações que foram realizadas conforme Protocolo de 
Compromisso, protocolizado no sistema E-MEC, relativo ao terceiro trimestre 
de 2012 e acompanhadas pelos membros da CAPC, que abaixo vai assinado.  
 
1 – Dia 16/07/2012 – Quadro de professores ajustado para início do período 

letivo de 2012, inclusive com substituições e contratações para o segundo 

semestre (Ações 25, 26 e 27). 

2 – Definido como política de capacitação do corpo docente, a realização de 

cursos de atualização nos meses de julho e fevereiro com duração de dois dias 

antes do início do período letivo. Neste ano de 2012 foi realizado nos dias 30 e 

31 de julho os Cursos de Avaliação como Ferramenta de Aprendizagem e Nova 

Ortografia da Língua Portuguesa. 

3 - Definido como política de capacitação do corpo técnico administrativo, a 

realização de um curso de atualização por ano letivo. Neste ano de 2012 foram 

indicados os Coordenadores de Curso para participação do Curso sobre o 

ENADE e os indicadores de Avaliação. Para as Secretária Acadêmicas (corpo 

técnico administrativo) foi promovido o Curso de Registro Acadêmico e 

Funções de Secretaria. (Ações 31.32 e 33) 

3 – Espaços definidos para funcionamento das Coordenações de Curso, CPA e 

Coordenação de Extensão e Diretorias. (Ação 36) 



4 – Dia 27/08/2012 - Os resultados da CPA são apresentados ao corpo 

docente, técnico administrativo e a direção da Instituição. A publicação fica 

definida para o mês de setembro após as discussões sobre os resultados. 

(Ação 38 e 40) 

5 – Dia 18/09/2012 – Apresentação dos resultados da CPA com projeção no 

pátio da Instituição e em impresso disponível na Secretaria da IES. (Ação 3 e 

39) 

6 – Dia 20/09/2012 – Finalização dos relatórios de avaliação de ingressos, 

concludentes por período, relacionando reprovações, desistências e 

transferências dos últimos cinco anos. (Ação 43) 

7 – Dia 22/09/2012 - Realização da oficina com o tema sobre o ENADE foi 

transferida para dia 17/10/2012. (Ação 14 e 47) 

8 – Dia 25/09/2012 – A análise das ações que promoveram melhora da gestão 

da instituição e elaboração de novas proposições foi transferida para o dia 18 

de outubro de 2012. (Ação 44) 

9 – Dia 15 e 16/09/2012 – Realizado o campeonato estadual de xadrez do 

Espírito Santo na FACE. (Ação 51) 

10 – Dia 15/09/2012 - Reunião para análise e avaliação da mensagem postada 

no sistema e-MEC, sobre a aceitação do Protocolo de Compromisso e a 

definição da solicitação de visita da Comissão de Avaliação do MEC. 

11 – Dia 27/09/2012 - Divulgação do Relatório da CAPC. (Ação 3 e 39) 

 

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, excetuando as Ações de realização da Oficina do ENADE e análise 

das melhoras da gestão e novas proposições, que foram transferidas para a 

realização no mês de outubro, motivado para uma maior discussão. Sendo 

assim concluímos que as ações propostas no Protocolo de Compromisso foram 

implementadas. As ações transferidas tiveram justificativas plausíveis. 
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