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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 às ações que foram realizadas conforme Protocolo de 

Compromissos, protocolizado no sistema E-MEC, relativo ao quarto trimestre de 2012 e 

acompanhadas pelos membros da CAPC, que abaixo vai assinado.  

 

1 – Dia 20/10/2012 – Realização da segunda prova integrada do ano de 2012 para os 

alunos dos cursos de Administração e Direito (Ação 13) 

2 – Dia 15/10/2012 – Apresentação para o corpo docente e para o corpo técnico 

administrativo dos planos de cargos e salários e planos de carreiras, sendo apresentado 

pela Direção e colocado para avaliação e devidos questionamentos e contribuições. 

Sugerido para que todos pudessem ter o tempo de leitura e conhecimento pleno das 

proposições. Dia 20/10/2012, o plano de cargo e salário e o plano de carreira são 

aprovados pelos docentes e corpo técnico administrativo. (Ações 22 e 23) 

3 –Definido a realização de encontro para alinhamento e apresentação ao  

corpo docente sobre o conhecimento (i) do funcionamento e rotinas 

acadêmicas da IES, (ii) do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, com enfoque no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e 

as metodologias de avaliação por esse adotadas, (iii) das estruturas colegiadas 

da IES e de cada um dos cursos e suas atribuições; (iv) da infra-estrutura e 

equipamentos pedagógicos disponibilizados para uso dos docentes; entre 

outras questões consideradas pertinentes para uma visão mais articulada de 

seus processos de trabalho, para o dia 30/01/2013, com avaliação sendo 

prevista para ser executada via ferramenta digital durante o mês de fevereiro 

de 2013.(Ação 45). 



 

 4 –Dia 30/10/2012 Divulgação dos planos de carreira e cargos e salários na página da 

Instituição. (Ação 20) 

5 – Dia 01/11/2012 – Reunião junto ao CONSU para solicitação de agendamento de 

nova data para 14/12/2012 para informação das medidas de melhoria da gestão 

administrativa e acadêmica da Instituição. (Ação 46). 

6 – Atividade Cultural já realizada em julho e agosto de 2012, com realização da festa 

Julina com os docentes e alunos e outra da comunidade do Bairro Jardins. (Ação 51) 

7 – Dia 01/12/2102 - Verificação da oferta e do Cumprimento das normativas legais na 

oferta de curso superior. 

8 – Consolidação do processo de criação do Diretório Acadêmico da FACE, com 

aprovação do estatuto, divulgação do processo eletivo, realização das eleições e posse 

da Diretoria em 13/12/2012. 

9 – Programação divulgada para retorno das atividades pedagógicas a partir de 

30/01/2013, com realização de curso sobre o ENADE e as novas ferramentas de 

avaliação. 

 

CONCLUSÃO 

Após análise dos documentos e comprovação efetiva das ações executadas e com 

verificação de implementação das atividades do 4º trimestre, os membros desta CAPC 

concluem que o Protocolo de Compromisso nesta fase foi integralmente cumprido, bem 

como todas as atividades a que a IES se comprometeu na publicação do Protocolo de 

Compromissos. Sendo assim, concluímos que todas as etapas foram realizadas, 

sugerindo a continuidade das ações propostas e implantadas no ano de 2012 para que 

sejam executadas para os próximos anos.  
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