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1. INTRODUÇÃO
1.1 Dados da Mantenedora
CNPJ:

01.203.327/0001-23

Razão Social:

CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANCADOS DO RECIFE

Categoria Administrativa:

Pessoa Jurídica de Direito Privado - Sem fins lucrativos - Associação de
Utilidade Pública

CEP:

50030-390

Caixa Postal:

UF:

PE

Município*:

Recife

Bairro:

Bairro do Recife

Endereço*:

Bione

Nº*:

220

Fax:

+55 81 3425.4701

Complemento:
Telefone(s):

+55 81 34254700

E-mail:

contato@cesar.school

1.2 Dados da Mantida
Nome

Faculdade CESAR

Sigla:

FC

Disponível:

CEP:

50030-260

Caixa Postal:

UF:

PE

Município:

Recife

Bairro:

Bairro do Recife

Endereço:

Rua do Brum

Nº:

77

Complemento:

Alugado

Telefone(s):

+55 81 34254700

Fax:

+55 81 34254700

Site:

cesar.school

E-mail:

contato@cesar.school

Credenciamento

Portaria 750

Data

20/07/2016

D.O.U

21/07/2016

Transferência de Mantença

Portaria 710

Data

12/07/2017

D.O.U

13/07/2017
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1.3 Histórico da Instituição
O CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) é uma organização sem fins
lucrativos cuja missão é identificar, potencializar e concretizar oportunidades de transformação das
organizações e da vida das pessoas. Atualmente, o CESAR é amplamente considerado como uma das
instituições chave no desenvolvimento do polo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) do
Estado de Pernambuco, o Porto Digital, tendo representatividade em níveis nacional e internacional.
Alguns dos benefícios da instituição à sociedade podem ser resumidos como:
(1) Principal âncora do Ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação de
Pernambuco, sendo considerada a maior instituição de tecnologia do estado, segundo
pesquisa realizada pela InfoExame (Info 200, Agosto de 2003, edição 209-D);
(2) Um dos principais articuladores do Porto Digital, ambiente de empreendedorismo,
inovação e negócios de tecnologias da informação e comunicação do estado de
Pernambuco, localizado na região do Marco Zero do Recife (www.portodigital.org);
(3) Capitaneador de atração de investimentos de risco para empresas de TIC em PE;
(4) Participação na criação de mais de 40 startups em TIC;
(5) Investimento no CIn (CIn/UFPE - Centro de Informática da Universidade Federal de
Pernambuco) por meio de custeio e bolsas de estudo, colaborando com a manutenção de
seu caráter de centro nacional de excelência e inovação tecnológica.
O CESAR está localizado nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Esta distribuição
busca atender melhor os seus clientes e parceiros, além de permitir que cada unidade se especialize
em diferentes áreas de atuação. A sede em Recife/PE é o centro administrativo onde se concentra
grande parte de pesquisa e desenvolvimento. A filial Norte, em Manaus, possui um amplo
desenvolvimento tecnológico e empreendedor em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), além de ser o
braço direito da CESAR School com turmas Lato Sensu e Stricto Sensu. A filial de Curitiba/PR tem como
foco de negócios o modelo de Open Innovation, com ênfase nos processos de geração e prototipação
de produtos e serviços inovadores. Já as duas filiais do Sudeste, em São Paulo e Sorocaba, são focadas
em novos negócios e desenvolvimento, sendo Sorocaba uma nova filial CESAR School, com oferta de
nossos cursos Lato Sensu. Essa distribuição permite ao centro não só uma melhor logística de
atendimento a clientes, como também o estabelecimento de uma rede maior de parceiros
acadêmicos, como os atuais: UFPE, UFSCAR/Sorocaba, Unicamp, Universidade Positivo/Curitiba, USP,
UFPB, UFCG, UFRJ, UFRGS, CENPRA, UFRN, ITA, entre outros.
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Em duas décadas, o CESAR vem recebendo uma série de prêmios que mudaram o ecossistema
de Tecnologia da Informação e Comunicação nacional, tornando a área de tecnologia em Pernambuco
um destaque no mundo. Entre tais, podem ser citados:
(1) Uma das Melhores Empresas para Começar a Carreira, pela Você S/A (2016);
(2) Prêmio FINEP da mais Inovadora Instituição de Ciência e Tecnologia do Brasil (2010);
(3) Modelo de Negócios Mais Inovador do país, pela Revista Época Negócios (2009);
(4) Prêmio Excelência em P&D na Categoria Telecomunicações pelo Anuário Informática Hoje
(2006);
(5) Prêmio Padrão de Qualidade na Categoria Empresa Revelação, pela B2B Magazine (2006);
(6) Prêmio Info200 de Melhor empresa de serviços de software (2005);
(7) Prêmio FINEP de mais inovadora instituição de pesquisa do Brasil (2004);
(8) Prêmio FINEP de mais inovadora instituição de pesquisa do Nordeste (2002);
(9) Top 5/Top 20 no Asia Java Mobile Challenge (2003);
(10) Exemplo de criação de negócios no World Economic Fórum (2001);
(11) Menção honrosa no Stockholm Challenge (2000).
O CESAR é uma evolução das atividades do CIn/UFPE - Centro de Informática da Universidade
Federal de Pernambuco, atualmente um dos melhores e maiores centros de formação de capital
humano, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologias da Informação e Comunicação do país
(http://info.abril.com.br/carreira/graduacao.shl),

que

iniciou

suas

atividades

em

1974.

Historicamente, o CIn foi responsável pela formação básica de capital humano em Tecnologias da
Informação na região desde meados da década de 70, tendo criado um Mestrado em Computação já
na sua fundação, juntamente com o curso de Graduação em Ciência da Computação. Com a criação
do Doutorado no início da década de 90, passava a capacitar também os formadores de gerações
futuras, estando desde então incluído entre os melhores centros do país na área.
No início da década de 90, o CIn estava isolado do mercado de trabalho local e correndo o risco
de se tornar uma "casa de passagem" para os profissionais de alta qualidade que estavam sendo
formados na instituição. Estes profissionais não encontravam paralelo nas oportunidades de
desenvolvimento pessoal e empreendedorismo na região, resultando em um processo de migração
para outras regiões que levava consigo a força de trabalho de excelência e classe mundial. Desta
forma, tornou-se claro que se fazia necessária uma intervenção mais direta na economia de
Informática da região, agindo na ponta do processo de inovação tecnológica e aproximando a
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academia do mercado, a Sociedade da Universidade. Assim, o CESAR foi criado para incrementar o
relacionamento entre a academia e a sociedade, dando clara prioridade às demandas da última, e
tendo como principal laboratório de pesquisa e formação de capital humano o centro de excelência
que se tornou o CIn.
Como organização privada sem fins lucrativos, o CESAR se obriga a reinvestir 100% de seus
resultados financeiros em suas atividades fins, dentre as quais se enquadra a atividade de educação.
A assembleia do CESAR é formada por associados, em sua maioria professores do CIn, sendo alguns,
também, pertencentes ao Conselho de Administração, que por sua vez é formado por pessoas de
reconhecida contribuição nacional nas áreas de TIC e Educação. Com estrutura de governança que se
assemelha ao de uma companhia de capital aberto, o CESAR é operado por uma diretoria profissional
que responde ao Conselho de Administração que define estratégias e analisa os resultados obtidos. O
CESAR é auditado anualmente, sempre por empresas de auditoria independente de competência
inconteste.
Como Instituto de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento, o CESAR vem se destacando no
mercado nacional, tendo sido considerada a instituição de pesquisa mais inovadora do Brasil, em 2004
e 2010, pela FINEP. Desta forma, o CESAR vem se caracterizando como instituição capaz de contribuir
com a formação complementar de capital humano, a partir de seu histórico e proximidade com o CIn
e de suas experiências profissionais na solução de problemas reais de grandes empresas nacionais e
internacionais como Exército Brasileiro, Fundação Telefônica, Oi Futuro, Alcatel, Gemalto, Bematech,
Rapidão Cometa, LG, Sonae Sierra Brasil, Whirlpool, Tetrapak, Motorola, Positivo, Samsung, CHESF,
Siemens, Saraiva, entre outras.
Como ator estratégico da cadeia produtiva, o CESAR cria oportunidades de investimento
através de grupos estruturados e articulados com a economia nacional e internacional, atraindo
investidores locais, nacionais e internacionais para formar parcerias de alta relevância por exemplo
com a IBM, a Oracle, a Borland, SUN e Microsoft, entre outras. Como já citado anteriormente, a
instituição é uma das âncoras do Porto Digital, um ambiente de negócios que está recebendo
infraestrutura tecnológica de última geração e incentivos governamentais e tem se consolidado como
cluster de referência internacional no desenvolvimento de software. A finalidade deste ecossistema
de Tecnologia da Informação em Pernambuco é redesenhar o mapa de atração de investimentos do
Nordeste, criando uma plataforma adequada e incentivadora de negócios para empresas modernas
no país.
O CESAR tem como objetivo construir e manter uma plataforma de negócios de classe mundial
baseada em empreendedorismo, conhecimento, competência, conexões e capital. O CESAR já é um
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dos maiores negócios de informática no cenário da economia local e regional. A criação e oferta, em
2006, de um Mestrado Profissional em Engenharia de Software vem a ser mais uma iniciativa do CESAR
em busca deste objetivo.
Alinhado ao contexto de criação do CESAR citado acima, o crescimento do mercado de
Tecnologia da Informação e Comunicação e seu papel cada vez mais importante na criação de
vantagem competitiva das organizações têm gerado uma forte demanda por novas e diferentes
maneiras de se produzir software com alta qualidade, flexibilidade e ganhos de produtividade e,
consequentemente, uma forte demanda por profissionais qualificados para conduzir este processo.
Em particular, esta demanda se expressa especificamente através de:
(1) Tempo de resposta ao mercado (time-to-market) de soluções de TI altamente reduzido,
exigindo inovação na aplicação de TI para melhores retornos;
(2) Ganhos significativos em produtividade de programadores, frente a fornecedores de
software concorrentes;
(3) Sistemas adaptáveis, tais que mudanças em processos e políticas de negócios possam ser
rapidamente suportadas por recurso de TI;
(4) Sistemas confiáveis, seguros, escaláveis, preparados para situações críticas que necessitem
de características de distribuição e alta exposição ou acesso.
No intuito de contribuir para a formação e excelência dos profissionais do setor de TIC, o CESAR
criou a Faculdade CESAR / CESAR School (previamente chamada CESAR.EDU), o braço educacional que
conta com o espírito inovador e que tem como missão a prestação de serviços educacionais de
qualidade diferenciada. A CESAR School trabalha constantemente na concepção, criação, avaliação e
revisão de um sistema educacional construído com base em três fatores: redesenho de processos
educacionais (para absorção de tecnologias); desenvolvimento de métodos de ensino alicerçados nas
demandas do mercado de TIC (para levar à sala de aula problemas concretos); e experiência
acadêmica e profissional de seu corpo docente (formado pelos doutores, mestres e especialistas, em
sua maioria engenheiros do próprio CESAR).
A CESAR School é composta por duas grandes áreas: Faculdade CESAR e Projetos
Educacionais. Ambas as áreas com um sólido comprometimento com a educação integral de
qualidade, nos níveis de Ensino, Pesquisa e Extensão. A Faculdade CESAR é, portanto, dedicada às
formações intelectual e profissional de seus alunos, norteada por princípios firmes de
responsabilidade individual e social. Os Projetos Educacionais são desenvolvidos em parceria com
instituições públicas e privadas, em sua maioria com uma vertente social e ambiental.
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A primeira iniciativa do CESAR na área de educação, atualmente denominada CESAR School, foi
a criação, em 2006, do Mestrado Profissional em Engenharia de Software - MPES - com o objetivo de
capacitar líderes em suas áreas de atuação com ênfase em práticas e métodos inovadores voltados ao
desempenho na área de Engenharia de Software obedecendo às seguintes premissas:
(1) A utilização de uma metodologia de ensino eficiente, focada na solução de problemas reais
e, portanto, totalmente alinhada à proposta de um Mestrado Profissional. A ideia é
propiciar um ambiente onde os estudantes estão imersos na prática, num ambiente de
Fábrica de

Software,

desempenhando

papéis

profissionais

bem

definidos e

complementares;
(2) Os estudantes estarão onipresentes e imersos em atividades práticas de desenvolvimento
de software. Todos os estudantes irão dispor de laptops em rede wireless, que oferecerá a
eles um ambiente distribuído de desenvolvimento e colaboração, acessível o tempo todo
e de qualquer lugar, via conexão banda larga;
(3) A proposta de disciplinas em Engenharia de Software organizadas de forma modular, sendo
cada módulo autocontido em termos de assunto e avaliação do aprendizado.
Assim, com o passar dos anos, o MPES vem desenvolvendo uma visão ampla do processo de
desenvolvimento de software e de todos os recursos envolvidos (Pessoas, Processos e Infraestrutura),
além do entendimento de como aplicar este conhecimento para resolver problemas reais com
significativa complexidade de maneira inovadora. Nesse contexto, o programa tem fomentado a
formação de capital humano em Engenharia de Software alinhada a demandas reais de mercado,
tendo como premissa a qualidade e a produtividade de software.
O MPES iniciou em agosto de 2007, com uma turma de 20 alunos. Passados 13 anos de
existência, o MPES contabiliza 565 alunos em 26 turmas, 257 mestres (com uma previsão de mais 136
mestres nos próximos dois anos), 76 fábricas de software criadas gerando ao menos 1 produto real
de software por fábrica, produções científicas publicadas em conferências e periódicos nacionais e
internacionais, parcerias com dezenas de empresas de mercado e da academia (Meantime, UI2, RiSE,
iPM Consult, Faculdade Juazeiro do Norte, MV Sistemas, Terra Consultoria, BottomUp Telemetria, Ei
Produções, Locadados, Mobidea, BeagleTech, YupiStudios, EventPlaz, FioCruz/UFRPE, Valença &
Associados, Datagold, Invenire, Via 21 Midia Eletronica, Criativa, BioPar, LifeUP, Manifesto Games,
Auttar, Choice Inteligência Digital, EngeBio, Porto Digital, Engenho, Hospital IMIP-Oncologia,
Secretaria do Esporte de PE, dentre outras), e atração de alunos de vários estados brasileiros como
Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Sergipe, Piauí, Maranhão, Roraima, Amapá, Acre,
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Amazonas, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, além do estado de
Pernambuco, na qual reside a sede do CESAR.
É importante destacar também que, além do MPES abranger diversas regiões do país, os alunos
também possuem perfis profissionais variados. Eles fazem parte de empresas públicas e privadas, e,
desde 2011, a demanda pela formação de professores dos Institutos Federais vem crescendo (IFAP,
IFCE, IFPE - incluindo o sertão de PE, IFPI, IFPB, IFPR, IFBA, dentre outros). Desta forma, o MPES
também contribui com a formação profissional de professores que não tiveram a oportunidade de
vivenciar projetos com clientes reais do mercado de TIC.
As demandas de mercado por profissionais com qualificação voltadas para a prática profissional
e desenvolvimento de competências multidisciplinares têm estimulado o uso de metodologias de
ensino diferenciadas. Centrado em uma metodologia de ensino inovadora, PBL (Problem-Based
Learning, http://www.pbli.org), o MPES tem como meta sedimentar seus resultados e disseminar seus
processos, tendo como motivação a relevância, impacto e abrangência de sua proposta em prol do
Ensino Superior do país e seu papel na formação de profissionais qualificados para a Indústria de
Software.
Quanto à relevância, o MPES tem como essência as áreas de qualidade e produtividade de
software, e vem contribuindo com o aprimoramento e ampliação de mecanismos de multiplicação de
conceitos, metodologias e técnicas de qualidade e produtividade de software, tendo em vista a
Metodologia de Ensino baseada em PBL desenvolvida no âmbito do curso, publicada e apresentada
em importantes eventos nacionais e internacionais.
Quanto ao impacto da proposta do curso, destacam-se: a formação de Mestres em
Engenharia de software no Brasil, preparados para atividades profissionais na área de conhecimento
em questão; promoção e aperfeiçoamento dos mecanismos de integração instituição de ensinoempresa por meio de execução de projetos reais como instrumentos de ensino, com vistas à melhoria
da qualidade e produtividade de software.
Quanto à abrangência, destacam-se o desenvolvimento e implementação de experiências em
Pós-graduação em Engenharia de Software, que podem ser replicadas nacional e internacionalmente;
desenvolvimento de modelos de ensino compatíveis com a proposta de Mestrado Profissional, cujo
objetivo é centrado na aptidão do profissional para o mercado de trabalho; e recrutamento e
desenvolvimento de projetos reais, gerando oportunidade de desenvolvimento de software a
empresas sem recursos.
Na Pós-graduação Stricto Sensu, a CESAR School oferece não apenas o MPES, mas também dois
mestrados profissionais na área de Design: o Mestrado Profissional em Design (MPD), em Recife, e o
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Mestrado Profissional em Design de Artefatos Digitais (MPDAD), em Manaus. O instituto tem ampla
experiência em fábricas, processos, métodos e qualidade de software, incluindo aspectos de design
centrado no usuário, expertise que ao longo do tempo instituiu o acesso à rede de parcerias com
grandes empresas de tecnologia do país e do mundo, permitindo a inserção dos alunos da CESAR
School em um mercado altamente competitivo.
A CESAR School também oferece Cursos de Pós-graduação Lato Sensu nas áreas nas quais tem
expertise, tais como: Desenvolvimento de Aplicativos Móveis; Design de Interação para Artefatos
Digitais; Gestão Ágil de Projetos; Análise e Engenharia de Dados; Testes Ágeis; Transformação
Estratégica; e, Tecnologia, Inovação e Inteligência. Os Cursos de Extensão ofertados são IoT - Internet
of Things; Machine Learning Aplicado à Análise de Dados; Introdução aos Testes Ágeis; Direito à
Privacidade na Transformação Digital; Professores Inventores; Design Sprint e Data Engineering. Há
também uma bem conceituada oferta de cursos executivos, tais como Business Design; Liderança para
o Futuro; Gestão de Negócios na Era Digital; entre outros.
Em 2015 a CESAR School iniciou o planejamento da Faculdade CESAR como Instituição de Ensino
Superior (IES) com o intuito de abarcar os Mestrados Profissionais já existentes e solicitar a criação de
cursos de Graduação. Em 2018, portanto, dois cursos de graduação, Ciência da Computação e Design,
iniciaram suas atividades. Estes cursos também utilizam a metodologia PBL e têm como aspecto
inovador a realização de um projeto semestral em grupos formados por estudantes dos dois cursos.
Os projetos, sempre baseados em problemas reais propostos por empresas reais, são desenvolvidos
pelos alunos desde o primeiro semestre do curso usando o processo de inovação do CESAR.
Em 2018 foi proposto um Doutorado Profissional em Engenharia de Software, aprovado em
2019 pela Capes/MEC, sustentado e associado à experiência de Pós-graduação na área de educação,
sedimentada pelo Mestrado Profissional em Engenharia de Software com mais de 10 anos de
existência, sendo um dos dois mestrados profissionais no Brasil com nota 4 na Capes.
A CESAR School conta atualmente com cerca de 1300 alunos matriculados nos cursos de
mestrado e nos demais cursos disponibilizados pela instituição, pós-graduações lato sensu e cursos
de extensão, bem como cerca de 314 alunos matriculados na graduação. Os alunos da CESAR School
estão imersos em um ambiente onde a inovação é uma vertente em permanente evolução.
Formado por profissionais de ampla atuação em empresas nacionais, especialmente no próprio
CESAR e em empresas internacionais, a equipe técnica e o corpo docente da CESAR School servem de
exemplo aplicado da academia, caminhando junto com o mundo corporativo para a criação de
soluções inovadoras por profissionais inovadores.

CESAR School | Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife - Recife/PE CEP: 50030-220 - Fone: +55 (81) 3419.6700

Relatório de Avaliação | 12

Uma questão fundamental na busca pela qualidade dos serviços prestados pela CESAR School
é a valorização do profissional por meio de uma jornada de trabalho adequada, investimentos em
formação continuada e adoção de políticas salariais atrativas. No processo de definição do corpo
docente, a primeira ação considerada é buscar docentes no corpo de engenheiros qualificados
(Mestrado ou Doutorado) e com experiência acadêmica no próprio CESAR. Caso não sejam
encontrados os professores com o perfil desejado, os mesmos serão escolhidos por meio de seleção
do seu currículo, entrevista, objeto(s) de atuação, bem como exame da prática de docência, seguindo
rigorosos critérios. Portanto, a qualificação do corpo docente merece destaque especial por aliar larga
experiência de mercado, conhecimentos técnicos e científicos e também pela sua produção científica
respeitada nacional e internacionalmente.
A CESAR School promove atividades de Iniciação Científica, com bolsas institucionais
financiadas pelo CNPq, por projetos que estão sendo desenvolvidos no contexto do INES (Instituto
Nacional de Engenharia de Software) financiado pelo CNPq, pela Facepe, e pelo próprio CESAR. Os
bolsistas são incentivados a apresentar os trabalhos desenvolvidos em eventos acadêmicos e
profissionais, permitindo a discussão, reflexão e debates em fóruns especializados. São desenvolvidos
projetos de pesquisa nas principais áreas de atuação da CESAR School: Ciência da Computação e
Design. Em Ciência da Computação, as principais linhas de pesquisa são: Engenharia de Software
Experimental, Engenharia de Software para Computação baseada em Serviços e Sistemas Big Data. Na
área de Design, as principais linhas são: Design & Acessibilidade, Estudos de Futuros, Metodologias de
Concepção em Design, Negócios e Soluções Inovadores.
A CESAR School também busca promover eventos tecnológicos a fim de proporcionar maior e
melhor integração dos discentes e docentes que atuam no mercado. São desenvolvidas estratégias de
ação que contribuem para aproximar essa instituição da sociedade como um todo e, em particular,
do setor produtivo, com o intuito de:
(1) Favorecer a formação de vínculos entre escola e empresas, com a finalidade de
complementar a formação escolar dos discentes por meio de atividades práticas de
cunho profissional, baseada em situações reais de trabalho;
(2) Divulgar nas empresas o programa de estágio desta IES assim como prestar
informações dos procedimentos para a identificação de estagiários;
(3) Divulgar e oferecer as informações necessárias sobre a oferta e a procura de
estágios;
(4) Acompanhar a tramitação de propostas interinstitucionais.
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Outro aspecto importante desta instituição é o estímulo a ações voltadas para a sociedade com
a finalidade de colaborar no atendimento das necessidades da comunidade. Neste contexto, a CESAR
School com sua visão social, oferece cursos e desenvolve projetos para comunidades carentes (um
exemplo é a comunidade do Pilar, nossa vizinha) com o objetivo de melhorar e oferecer um futuro
mais digno a essas pessoas. Assim sendo, a CESAR School inclui em seus princípios a responsabilidade
social e a ética que norteia todas as suas ações e decisões individuais e coletivas. Desta forma, estes
são alguns objetivos para que essas ações sejam cumpridas:
(1) Promover ações para integrar alunos, professores, direção, coordenação e a
comunidade local;
(2) Promover ações assistenciais de combate a fome, a miséria e a exclusão social nas
comunidades;
(3) Desenvolver ações que proporcionem melhoria para as condições de vida de
comunidades;
(4) Auxiliar as pessoas portadoras de necessidades especiais a fim de incluí-los na vida
social;
(5) Promover palestras de conscientização e divulgação em defesa do meio ambiente,
preservando o patrimônio histórico e cultural do Estado e a sua biodiversidade,
difundindo a ideia e a prática de utilização do potencial turístico como riqueza
comum, cuja preservação é responsabilidade de todos os pernambucanos;
(6) Promover inclusão digital — a equipe de Recursos Humanos, da Informática e
coordenação de graduação em Ciências da Computação e Design organizam cursos
básicos de informática e de design, destinados à comunidades que tiverem carência
percebida nessa área. São oferecidos: apostilas, certificados, docentes preparados,
sala de aula, equipamentos, material didático e lanche;
(7) Fazer parcerias com escolas públicas para desenvolvimento de projetos de pesquisa
de jogos eletrônicos que será usado como mais uma ferramenta educativa que
combina o ensino de linguagens de programação ao conteúdo educativo e ao
raciocínio lógico. O desenvolvimento de jogos poderá fazer parte do currículo escolar
do Ensino Médio dessas escolas que a CESAR School fizer a parceria;
(8) Desenvolver olimpíadas de jogos digitais e educação para estudantes de escola
pública. Essa competição virtual envolverá jogos digitais e conteúdos educacionais,
em um ambiente que valoriza habilidades nos jogos, conhecimento de conteúdos
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escolares e na capacidade de estudantes e professores de trabalhar em equipe. O
objetivo é incentivar a cultura digital nas escolas, promover a colaboração entre
professores e alunos, e ainda motivar os jovens a aprenderem, de forma lúdica e
divertida, o conteúdo pedagógico;
(9) Desenvolver projetos de capacitação das comunidades que visam a empregabilidade
e inclusão social tais como: cursos e palestras sobre inclusão digital, elaboração de
currículo e encaminhamento ao mercado de trabalho, cotas de deficiente e excluídos
socialmente para a admissão e trabalho na CESAR School, capacitação em uma
função, palestra sobre educação, violência, saúde, drogas, bullying, etc;
(10) Prestar serviços e consultorias para a comunidade pelos alunos com supervisão dos
professores;
(11) Incentivar a elaboração de projetos de sustentabilidade ambiental;
(12) Incluir deficiente físico: a CESAR School já contempla no quadro de funcionários
deficientes físicos, capacitando-os para o mercado de trabalho;
(13) Implantar programas de bolsas voltado a atender alunos pelo Fies.
Essas ações de responsabilidade social são aliadas ao trabalho didático-pedagógico,
desenvolvendo na formação dos discentes a ética e conscientização da cidadania.
Mediante o acompanhamento dos egressos e os resultados das avaliações do ENADE (ainda não
realizado), será possível conhecer a contribuição educacional oferecida pela CESAR School aos
discentes, permitindo que a instituição direcione as suas próximas ações de acordo com as tendências
de desenvolvimento da sociedade.
Desta forma, A CESAR School constitui-se um sustentáculo de apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão em Pernambuco, nas áreas em que pretende abarcar, com o objetivo de colocar no mercado
nacional e internacional, profissionais altamente capacitados, possibilitando aumento da expertise
destes, seja profissional e/ou academicamente, e contribuindo para o aprimoramento do
conhecimento e do progresso regional e nacional.
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1.4 Composição da CPA
Os membros da CPA para o mandato de 2020/2021 foram designados através da portaria do
Diretor Executivo CESAR School nº. 2019.034.
Nome
Lauro César Vieira Filho

Função
Pesquisador
Institucional

Representação
Representante da Direção

Gustavo Henrique da Silva Alexandre

Professor

Representante dos Professores

Tiberius Mariano Medeiros

Secretário

Representante dos Técnicos

Anna Gabriela Melo de Carvalho

Aluna

Representante dos Alunos

Luciano Rogerio de Lemos Meira

Empresário

Representante da Sociedade Civil
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1.5 Importância do Ato de Avaliar
A avaliação institucional tem sido recomendada, principalmente pelo MEC, a toda instituição
de Ensino Superior. Ao instalar um projeto de avaliação institucional, a IES pretende, além de estar
em consonância com uma exigência da legislação, ter uma prática que promova a transformação de
ordem qualitativa no aspecto pedagógico e uma maior eficiência da gestão. A avaliação institucional
apresenta-se como uma maneira de possibilitar atualização e o desenvolvimento constante por parte
da CESAR School.
A Instituição considera o processo de avaliação um processo contínuo. Nesse contexto, o
Programa de Avaliação Institucional irá contemplar a avaliação interna (realizada dentro do universo
da instituição). A Avaliação Institucional Interna está em consonância com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) que, instituído pela Lei n 10.861 de 14 de abril de 2004, tem,
entre algumas finalidades, a melhoria da qualidade da Educação Superior e a expansão da sua oferta.
A Autoavaliação, de acordo com o PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da CESAR
School – deve ser encarada como um processo de autoconhecimento conduzido pela CPA. Esse
processo de indução de qualidade da Instituição deve aproveitar os resultados das avaliações externas
e as informações coletadas e organizadas a partir do PDI. Nesse sentido, as ações de melhoria a serem
implementadas pela CESAR School dependem da sua própria compreensão, do seu
autoconhecimento.
A avaliação externa, que pode ser realizada por órgãos oficiais ou por representantes da
sociedade civil, terá um grande valor para a IES, uma vez que os seus resultados serão considerados
no momento da Avaliação Interna.
A CESAR School, sempre alinhada com os indicadores solicitados pelo MEC, já fez sua avaliação
de modo a abarcar as necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmicoadministrativas de melhoria institucional, bem como a realização de uma autoavaliação dos resultados
alcançados.

1.6 Diretrizes Pedagógicas
Considerando a Missão, Objetivos e os Princípios da Instituição, a IES estabeleceu as suas
diretrizes pedagógicas que a seguir apresentamos:
•

SOCIEDADE: Contexto local, como ponto de partida e de chegada, atingindo o cenário
mundial interdependente e instrumentalizado tecnologicamente.
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•

EDUCAÇÃO: Entendida como fator de transformação da Sociedade, é um dos mais fortes
elementos de inclusão social, preparando os indivíduos em sua dimensão humana e
profissional. Educação e Sociedade vistas como verso e reverso de uma moeda. A
instituição educativa como locus de produção e transmissão de conhecimento que levam
a formas de intervir na realidade.

•

INTERDISCIPLINARIDADE: Superando as organizações internas de cada disciplina e o
aprofundamento de partes do conhecimento, busca ligações entre as partes numa nova
mentalidade para resolver os problemas maiores com que se defronta a humanidade.

•

CONTEXTUALIZAÇÃO: Propostas como princípios pedagógicos estruturadores para o
desenvolvimento das competências relativas ao exercício da cidadania; ao mundo do
trabalho e à prática social, relacionando a teoria com a prática; promovendo autonomia
intelectual e pensamento crítico; fomentando a compreensão dos fundamentos
científicos e tecnológicos, dos processos produtivos e incentivando a disposição para
aprender continuamente.

•

AVALIAÇÃO: Em seu sentido amplo, visa à oferta da educação em seus dois cursos, e à
orientação geral, à gestão e à qualidade dos serviços oferecidos pela instituição como um
todo. Reconhecendo seu valor pedagógico, propicia a cada um dos atores envolvidos o
conhecimento mais perfeito de sua atuação e difunde a capacidade de inovação e
melhoria contínua.

1.7 Princípios Norteadores da Avaliação Institucional Interna
Considerando os princípios do Sistema de Avaliação da Educação Superior – SINAES, seguem
abaixo os nossos princípios para Avaliação Interna:
•

Respeitar as especificidades dos cursos avaliados.

•

Fortalecer a cultura de avaliação, propondo o planejamento das ações de melhorias.

•

Promover a interação da comunidade acadêmica através da participação do corpo
discente, docente e técnico-administrativo.

•

Cultivar a transparência do processo de avaliação com o objetivo de obter
reconhecimento e aceitação da avaliação institucional pela comunidade acadêmica.

•

Contemplar as dimensões do SINAES.

•

Contribuir para a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região.
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Nestes, e nos demais termos deste documento, apoia-se o Programa de Autoavaliação da
CESAR School, cuja finalidade assegurar, em consonância com as necessidades do desenvolvimento
socioeconômico e cultural da sociedade brasileira, e em particular da pernambucana e regional, a
produção e a disseminação de conhecimentos de qualidade, por meio de ensino, pesquisa e extensão,
tendo a compreensão destes como pertinentes à integração dos diversos segmentos da sociedade e
de setores socioeconômicos na partilha dos recursos ligados aos segmentos citados.
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2. METODOLOGIA
2.1 Operacionalização do Processo de Avaliação
A CESAR School tem buscado, a cada ano avaliativo, aprimorar seus modelos de avaliação com
vistas à inovação. Os mais utilizados são os modelos descritivos e os modelos reflexivo-interpretativos,
em que não somente se consideram as respostas obtidas através de questionários semi estruturados,
mas também se utiliza de outros parâmetros diversificados, como observações coletivas, grupos
focais, conversas informais com vistas à percepção institucional, entre outros.
Arana (2014, p. 18)1 entende que este último modelo citado, juntamente com o modelo
reflexivo-participativo (ainda não praticado pela CESAR School) são as que
incluem, de um lado, uma reflexão sobre o cenário social mais amplo e o local, em
suas relações; e, de outro, concepções sobre o papel da instituição educacional
nesse cenário, dentro de uma perspectiva do que realmente é socialmente
significante. Isto demanda uma composição compreensiva interdisciplinar que
envolve questões analisadas por uma ótica que engloba perspectivas sociais,
culturais, de costumes, de hábitos, de comportamentos, etc. Busca-se superar o
senso comum e evitar tautologias.

Essa concepção é totalmente favorável ao trabalho educacional que esta IES tem desenvolvido.
Motivo pelo qual a CPA tem buscado aprimorar suas ferramentas avaliativas continuamente, visando
não somente à quantidade dos dados mas, principalmente, à qualidade nos resultados e serviços
prestados à toda comunidade acadêmica.
O processo de operacionalização da avaliação institucional foi desenvolvido levando em
consideração as etapas:

Fase I: Diagnóstico situacional da instituição
1. Levantamento dos dados
2. Análise do levantamento
3. Divulgação dos resultados do levantamento
Fase II: Estudo da solução dos problemas identificados

1

ARANA, Alba Regina Azevedo. Os desafios da avaliação institucional: o papel da CPA. 1. ed. Curitiba, PR: CRV,
2014.
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4. Planejamento das soluções
5. Análise das propostas de solução
6. Divulgação do(s) plano(s) de ação(ões)
Fase III: Implantação do plano de ação
7. Implantação
8. Análise de resultados
9. Divulgação dos resultados obtidos

2.2 Instrumentos para Coleta dos Dados
A comissão de avaliação institucional aplicará instrumentos de coleta de dados ao fim de cada
semestre ou quando se fizerem necessários, considerando a demanda institucional e acadêmica.
Esses instrumentos poderão ser um protocolo impresso ou um virtual através do portal na Internet.
Com isso, é esperado o máximo de aproximação com a realidade da instituição para uma melhor
intervenção depois da avaliação.
Será aplicado, nos sujeitos avaliados, um conjunto de instrumentos de avaliação de cariz
qualitativo e quantitativo. Uma percepção não anula a outra, antes contribui para uma visualização
mais aprofundada dos aspectos avaliados, trazendo maior clareza aos resultados e às estratégias a
serem aplicadas após as avaliações.
A participação do estudante no processo avaliativo da IES é um dos princípios defendidos pela
Faculdade CESAR (CESAR School), em sintonia com a Lei de nº 10.861 de 14/04/04 que instituiu o
SINAES, Artigo 2 inciso IV, a importância da participação de todos os atores que fazem a instituição
“corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação superior, e da
sociedade civil, por meio de suas representações”. Essa compreensão aponta para um trabalho
pedagógico que considera a gestão democrática como sendo um excelente recurso para a
implementação de projetos que sejam eficazes à toda comunidade acadêmica.

2.2.1 Avaliação 360 graus - Dimensões 1, 3, 4, 6, 7 , 8 e 10
A avaliação 360º tem um papel fundamental na busca pela compreensão de toda comunidade
acadêmica sobre as diversas dimensões da instituição. Seu intuito é buscar pontos de melhorias nas
áreas acadêmica, administrativa, relacional e de infraestrutura. Trata-se de uma avaliação que procura

CESAR School | Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife - Recife/PE CEP: 50030-220 - Fone: +55 (81) 3419.6700

Relatório de Avaliação | 21

identificar, sob diversos aspectos, os pontos que podem ser melhorados e também aqueles em que a
instituição se destaca positivamente. Nesse sentido, é possível obter feedback quanto ao atendimento
dos setores de recepção, secretaria, financeiro, apoio psicopedagógico, biblioteca, entre outros.
Este item avaliativo também traz questionamentos quanto ao perfil dos nossos estudantes.
Tais dados são fundamentais para conhecermos, de modo quantitativo, o nosso público de
atendimento, mas também para a elaboração de planos que possam alcançar outros perfis desejados,
porém não atingidos, ainda, pelos projetos de divulgação institucional.
O questionário é disponibilizado para todos os alunos via Portal Acadêmico. As perguntas
referentes ao perfil do respondente são estruturadas em um conjunto de possíveis respostas (ex.:
Idade: (a) Menos de 20 anos; (b) entre 20 e 29 anos; (c) Entre 30 e 39 anos; (d) Entre 40 e 49 anos; (e)
Acima de 40 anos; (d) Sem resposta). As demais perguntas, que abarcam a qualidade da IES são
aplicadas com retorno avaliativo qualitativo, sendo a melhor perspectiva “excelente” e a pior
perspectiva “péssimo”. Em relação aos docentes e colaboradores, o formulário é enviado através do
google formulário.
O anonimato das respostas é preservado a fim de que todos os respondentes se sintam à
vontade para expor suas opiniões sem que sejam rotulados por isso. Acredita-se, ainda, que manter a
privacidade dos tais também contribui para um maior número de respostas, sendo o retorno desse
instrumento avaliativo satisfatório para a CPA Institucional.

2.2.2 Conselhos de Classe - Dimensões 2 e 9
Os Conselhos de Classe são um dos instrumentos avaliativos de maior relevância no trabalho
pedagógico. Embora algumas instituições educacionais não considerem a sua importância e, por isso,
pouco realizam seus encontros ao longo do semestre acadêmico/ano letivo, a Faculdade CESAR
(CESAR School), na contramão, entende que estes são um modelo ímpar de acompanhamento do
desempenho acadêmico de seus discentes, mas também uma excelente maneira de aferir processo
de ensino e interação de seus docentes com as turmas em que lecionam. Essa integração faz parte da
compreensão do ensino-aprendizagem em uma abordagem contínua que leve em conta todas as
disciplinas.
Assim sendo, a Coordenação Pedagógica de cada curso tem sido responsável por promover
encontros entre os professores de cada turma para discussão mais próxima da realidade de cada uma
dessas classes. Por essa razão, a cada encontro, são lidos os nomes dos alunos (em ordem alfabética)
e cada professor participante pontua em rápidas palavras como tem sido o desempenho do referido
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em suas aulas. Casos especiais são anotados para serem trabalhados mais de perto pela coordenação
e pelos professores, juntamente com o apoio psicopedagógico da instituição, garantindo a eficácia do
trabalho pedagógico para todos.
Vale ressaltar que, pela elevada importância desse instrumento avaliativo, os Conselhos de
Classe devem se reunir pelo menos três vezes no semestre, em datas definidas no Calendário
Acadêmico, sendo o resultado da última reunião o mapa de desempenho (aprovação/reprovação)
dos(as) estudantes da respectiva turma.

2.2.3 Lições Aprendidas - Dimensões 2 e 8
A partir do entendimento de que a aprendizagem ocorre não apenas durante as aulas, mas
dentro de cada projeto, em especial aquelas relacionadas com as competências e habilidades, é
essencial a reflexão e a documentação das experiências dos projetos, partindo das vivências pessoais
para a construção de uma visão coletiva.
Dentro do objetivo de trazer as melhores e mais contemporâneas práticas para o processo de
aprendizagem, utilizamos rotinas de Lições Aprendidas2, minimamente no início de cada período,
refletindo sobre a experiência vivida no período anterior.
Professores de projeto, estudantes e professores das disciplinas devem participar das
dinâmicas de lições aprendidas. Inicialmente participam na condução de técnicas adequadas para
promoção desse diálogo no grupo e, posteriormente, na revisão dos relatos anteriores, com o objetivo
de estruturar um plano de ações sobre questões trazidas pelo conhecimento construído.
Para os estudantes, compartilhar lições aprendidas entre os membros do projeto impede que
se repitam os mesmos erros nos ciclos posteriores, permitindo, também, o melhor aproveitamento
das práticas educacionais. Para professores e gestores, contribui para a melhoria contínua de métodos
envolvidos nos processos de aprendizagem.
As técnicas utilizadas para condução de lições aprendidas podem variar em mídias, podendo
ser completamente analógicas, utilizando canetas e post-its, digitais (por meio de aplicativos), ou
ainda no nível de granularidade da informação solicitada (tão alto nível como pontos positivos e
negativos, até uma estrutura de questões que facilitem a tomada de decisão para as ações
posteriores).

2

PMBOK. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 5ed., 2013 –
PMI. Distribuído por PMI – Project Management Institute.
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O que não varia é o objetivo: por meio da promoção de um diálogo sistematizado entre
estudantes e facilitadores, busca-se coletar informações que promovam uma reflexão para encontrar,
a cada ciclo, oportunidades de:
●

Constante melhoria na atuação da instituição para a promoção de relacionamentos
interpessoais éticos e criativos;

●

Melhoria dos processos e ferramentas;

●

Identificação e apoio dos principais itens que foram positivos no período, bem como
ajustes nos quais demandam melhorias;

●

Informar a criação de um plano para implementar melhorias, bem como seu
acompanhamento.

Institucionalmente, a CESAR School adota as Lições Aprendidas, em especial, para a avaliação
da experiência dos estudantes em relação ao Projeto e à disciplina de Fundamentos de Projeto. Essas
disciplinas são norteadoras no processo ensino-aprendizagem, sendo de grande influência para as
demais disciplinas do semestre letivo. Nesse sentido, institui-se, como prática, realizar a dinâmica no
início do período, referindo-se ao período anterior.
A dinâmica deve ser realizada durante a aula de Fundamentos de Projeto, utilizando um
roteiro de atividade que se desenvolve com suporte digital e analógico. Independente do meio, é
fundamental, nesse momento, a documentação em fotos de todo processo, bem como o registro dos
comentários que emergem durante o exercício.
A atividade de Lições Aprendidas conta com três momentos:
1. Planejamento e preparação
●

Agendamento no planejamento de aulas da disciplina;

●

Alinhamento prévio com outros atores que nunca tenham passado pela
experiência (novos professores);

●

Consulta às Lições Aprendidas anteriores da mesma turma;

●

Definição de técnica adotada e preparação de material necessário.

2. Dinâmica
●

Dinâmica através de modelo Analógico - Utilizando post-it e caneta, é dado aos
estudantes um tempo limite para listar suas impressões dentro de categorias
específicas. Exemplos:
b) O que fazer mais; O que fazer menos; O que continuar fazendo; O que
parar de fazer; O que não fazemos que deveríamos fazer.
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c) Que bom! (pontos positivos); Que pena! (pontos de melhoria); Que
tal? (sugestões).
●

Dinâmica através de modelos Digitais - Utilizando ferramentas como Mentimeter,
podem ser feitas perguntas abertas que, ao serem respondidas pelo estudante,
são apresentadas de modo anônimo pelo sistema.

3. Análise e Planejamento de Ações
●

Análise: após a dinâmica, é fundamental a transcrição de todo material produzido
e sua categorização, para posterior planejamento de ações.

●

Planejamento de Ações: a documentação de análise, planejamento de ações
relacionadas e acompanhamento deve ser feita por meio de ferramenta online,
para facilitar compartilhamento.

2.2.4 Avaliação Docente e Ensino - Graduação e Pós-Graduação - Dimensões 2 e 5
A avaliação docente é um dos instrumentos utilizados pela instituição com o objetivo de
entender como está o comportamento e a relação entre alunos e professores. É um instrumento vital
dentro da metodologia inovadora e disruptiva executada pela instituição.
Dessa forma, em se tratando da graduação, a avaliação é conduzida sempre ao final de cada
semestre, estimulando e solicitando a participação da maior quantidade possível dos discentes. Uma
vez feita tal avaliação, o colegiado de cada curso, juntamente com a direção acadêmica, traça ações a
serem tomadas para atacar casos que precisam ser abordados. Até o presente momento, 2 avaliações
foram feitas, são elas referentes ao semestre de 2021.1 e 2021.2. Além daquelas realizadas nos
semestres letivos anteriores (2018.1; 2018.2; 2019.1; 2019.2; 2020.1 e 2020.2) cujos resultados são
levados em consideração quando analisados professores que ainda permanecem na casa.
No que diz respeito ao mecanismo de coleta e execução das pesquisas, faz-se o uso de
formulários digitais enviados para os alunos, e cujas respostas são recebidas de forma anônima pela
secretaria da CESAR School que, por sua vez, encaminha para a direção acadêmica efetuar a
consolidação das respostas. Uma vez consolidadas as informações, a direção da instituição faz o
repasse para os Coordenadores de curso que, por sua vez, junto com o colegiado, define as ações a
serem tomadas.
Existe um planejamento para a divulgação dos resultados a toda a comunidade acadêmica
através de encontros entre a CPA, alunos, professores e representantes da sociedade civil.
Adicionalmente, os resultados são publicados na rede interna da CESAR School.
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Quanto à avaliação docente oportunizada aos alunos de pós-graduação, atendem a
periodicidade de aplicação ao final de cada aula prestada. Esse modelo tem trazido uma maior
visibilidade quanto ao trabalho docente de forma contínua, o que dá oportunidade para que cada
coordenação atue nos cursos ainda em andamento. O instrumento avaliativo é aplicado através do
google forms, enviado aos alunos por e-mail. O anonimato é opcional, mas havendo revelação da
autoria das respostas, são tratadas com respeito para com as opiniões dadas, sem preterismo ou
predileção, respeitando-se os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Os dados são
coletados pela Comissão Própria de Avaliação e repassados aos coordenadores de pós-graduação, que
se reúnem mensalmente com a Gestão CESAR School para apreciar a consolidação das informações
apresentadas e levantamento de possíveis estratégias de melhorias.
A cada novo encontro, os pontos abordados são revistos para verificar o andamento
institucional na aplicação de soluções que sejam satisfatórias aos alunos. Arana 3 (2014, p. 15) diria
que este instrumento avaliativo tem contribuído para “o crescimento do conjunto e não a processos
de expiação ou exclusão”, o que fortalece a nossa percepção de estarmos trilhando por um viés
avaliativo de qualidade e excelência.

2.2.5 Reunião com Representantes de Turmas - Dimensões 2, 8 e 9
Considerando a importância do envolvimento de toda comunidade acadêmica, a avaliação de
política de atendimento aos discentes é feita em conformidade com as necessidades de conhecer os
anseios dos estudantes. Semanalmente os representantes são inquiridos em perguntas semiestruturadas pelos coordenadores quanto ao bom andamento acadêmico da turma, buscando aferir
se é preciso um acompanhamento mais próximo.
Em se fazendo necessário, instaura-se reuniões com tais representantes, com o propósito de
ouvi-los e saber como a IES pode contribuir para a melhoria da qualidade educacional e como tais
estudantes podem contribuir para o diálogo mais próximo e amistoso entre instituição e demais
discentes. Após o período de escuta, estabelece-se prazos para que as soluções sejam dadas e novos
encontros são marcados para informar status das medidas tomadas, de ambas as partes. A percepção
dos estudantes frente às medidas tomadas é de grande importância, motivo pelo qual a comunicação
com os representantes é um fator constante e considerável.

3

ARANA, Alba Regina Azevedo. Os desafios da avaliação institucional: o papel da CPA. 1. ed. Curitiba, PR: CRV,
2014.
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Vale ressaltar que estas reuniões são realizadas em caráter formal, com a presença de outros
colaboradores da CESAR School, além do coordenador de curso, objetivando uma observação mais
acurada quanto às questões levantadas. Tais encontros são registrados em atas para formalização dos
pontos colocados pelos representantes, servindo como norteadores do trabalho que a IES deverá
realizar para sanar tais questões.

2.2.6 Net Promoter Score - Dimensões 4 e 1
O Net Promoter Score é uma metodologia de satisfação desenvolvida para avaliar o grau de
fidelidade dos clientes de qualquer perfil da empresa. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada
através da aplicação de questionário único e estruturado.
Para chegar no número de NPS alcançado, classificamos os clientes em DETRATORES,
PASSIVOS/NEUTROS e PROMOTORES.
Os clientes que dão uma nota de 0 a 6 são considerados DETRATORES, ou seja, não estão
satisfeitos com a nossa marca, com o nosso serviço, com o nosso atendimento, entre outros pontos.
Essas são as pessoas que provavelmente falarão mal da CESAR School para seus contatos.
Os clientes que dão nota 7 ou 8 são considerados PASSIVOS/NEUTROS: não estão insatisfeitos,
mas também não são considerados leais, no sentido de trazerem retorno de propagação da
instituição. Podem, também, trazer alguns pontos de atenção sobre a instituição nos seus
comentários, mas que não o fazem querer abandoná-la (ao menos, por enquanto).
Já os clientes que dão nota entre 9 e 10 são considerados PROMOTORES: são aqueles que
amam a CESAR School e se esforçam para propagá-la a outros, no intuito de que também possam
ingressar em nossa instituição, aferindo a qualidade dos nossos serviços também. São tesouros
valiosos que podem ser usados para trabalhar o marketing boca a boca, método considerado um dos
mais eficazes e de baixo custo para a divulgação institucional.
Depois de classificadas, desconsidera-se as avaliações neutras, uma vez que não interferem
positivamente ou negativamente no contexto da imagem institucional. Assim, considera-se a
porcentagem de clientes promotores e subtrai-se deles a porcentagem de clientes detratores.

% CLIENTES PROMOTORES – % CLIENTES DETRATORES = NPS
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Exemplo: Supõe-se que tivemos 10 respostas, sendo 6 promotores, 2 neutros e 2
detratores.
Para o cálculo, desconsideramos os 2 neutros sobrando os 6 promotores e 2
detratores.
●

Os 6 promotores representam 60% da resposta, ou 0,6.

●

Os 2 detratores representam 20% da resposta, ou 0,2.

Para a conta, temos 0,6 – 0,2 = 0,4
Transformando em %, temos um resultado de 40,
que seria a nota do NPS.

Objetivos:
●

Elencar os principais fatores de satisfação, buscando enriquecimento da prática pedagógica
institucional;

●

Identificar os principais riscos de insatisfação dos clientes CESAR School (sejam eles nossos
alunos ou seus responsáveis financeiros), visando ampliar nossa atuação de modo a alcançar
os melhores padrões de excelência educacional;

●

Considerar a entrada, a estadia e a permanência do estudante em outros cursos da
instituição com base em uma boa experiência adquirida em seu primeiro ingresso conosco;

●

Conquistar o desenvolvimento sustentável a partir do bom relacionamento entre toda
comunidade acadêmica;

●

Melhorar o desempenho (NPS) da School a partir de novos feedbacks dados pelos clientes.
School.

Benchmark:
Ainda levando em conta o método avaliativo do NPS, é possível comparar a nota obtida com
as de diversas outras empresas, para descobrir como a CESAR School está em relação ao mercado.
Esta análise é conhecida como Benchmark e bastante utilizada pela mantenedora da CESAR School,
motivo que serviu de mola propulsora para utilizarmos desse instrumento também na área
educacional de nossa instituição.
As notas médias podem variar de acordo com o ramo de atuação de empresa, mas podemos
estabelecer, de modo geral, a seguinte escala de classificação:
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●

Excelente – NPS entre 75 e 100

●

Muito bom – NPS entre 50 e 74

●

Razoável – NPS entre 0 e 49

●

Ruim – NPS entre -100 e -1

Zonas de classificação do NPS:
As zonas de classificação do NPS são importantes para entender em qual nível a CESAR School
está em relação à satisfação do cliente, e como podemos melhorá-lo. São 4 zonas:
●

Zona de Excelência – NPS entre 76 e 100: nesta zona estão as instituições de ensino que são
referências para os alunos. Poucas já conseguiram alcançar este número e, para alcançar um
NPS 100, a empresa precisa estar em constante evolução.

●

Zona de Qualidade – NPS entre 51 e 75: as escolas e instituições de ensino que estão nesta
faixa mostram uma preocupação constante em oferecer uma experiência positiva aos seus
alunos. Deste modo, o número de alunos promotores supera os detratores.

●

Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 1 e 50: nesta faixa, as IES têm número semelhante de
estudantes promotores e detratores, mas é uma boa oportunidade para trabalhar os pontos
negativos e crescer a nota do NPS.

●

Zona Crítica – NPS entre -100 e 0: nesta zona, as empresas têm mais alunos detratores do que
promotores, por isso há uma tendência de queda do NPS ao longo do tempo.

2.2.7 Percepção e Imagem - Dimensões 4
A pesquisa de percepção e imagem denota o cuidado que a CESAR School tem em
compreender como tem se dado a compreensão que as pessoas possuem do nosso trabalho e qual a
maneira como nos veem no cenário de educação e inovação. É interessante destacar que essa
perspectiva é um ótimo indicador para identificar se os objetivos, valores e missões propostos por
esta IES estão alinhados com nosso público, isto é, se estão claros para toda comunidade acadêmica
os nossos pressupostos e valores educacionais.
Assim sendo, é mister entender como a CESAR School está sendo percebida por seus alunos,
ex-alunos, pais de alunos, parceiros e fornecedores, para consolidar a imagem da IES e formar
profissionais cada vez mais inovadores, capazes de fomentar e executar projetos que trazem
mudanças relevantes para a sociedade.
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Como dito anteriormente, a divisão foi feita nos perfis: (a) pais; (b) alunos; (c) ex-alunos; (d)
colaboradores. De cada perfil dos sujeitos participantes da pesquisa, foram coletados dados por
amostragem, levando em consideração um viés de representação social, isto é, qualquer que fosse a
quantidade dos entrevistados, os resultados obtidos seriam similares, dado perfil semelhante entre
os respondentes.
Esse dinamismo entre perfis X amostragem aponta para uma maior interação entre a pesquisa
quantitativa e a qualitativa e, por esta razão, podemos afirmar que a metodologia utilizada é de
natureza quantitativa (Pesquisa quantitativa, através de aplicação de questionário estruturado) e
qualitativa (Pesquisa qualitativa, através da técnica de Entrevistas em Profundidade).
Um último fator a ser destacado é que essa pesquisa de percepção de imagem não foi
realizada apenas com atuação de uma empresa contratada pela IES para aplicação, mas contou com
uma ativa participação da nossa equipe de comunicação. Esse engajamento aponta para a importância
de conhecer bem como tem se dado o trabalho de propaganda institucional, com vistas ao
aprimoramento das estratégias planejadas. Também reforça a preocupação que o time de
comunicação desta IES possui em estabelecer campanhas reais, exprimindo uma publicidade real e
não apenas fruto de percepções externas.

CESAR School | Cais do Apolo, 77, Bairro do Recife - Recife/PE CEP: 50030-220 - Fone: +55 (81) 3419.6700

Relatório de Avaliação | 30

3. DESENVOLVIMENTO
A avaliação institucional da faculdade será desenvolvida ao longo de três anos. Os cinco eixos
que contemplam as dez dimensões dispostas obedecerão ao seguinte planejamento de execução:

Eixo

2021

2022

2023

1 - Planejamento e
Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento
e Avaliação.
Dimensão 1: Missão e
Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Dimensão 3:
Responsabilidade Social da
Instituição.
Dimensão 9: Política de
Atendimento aos Discentes
Dimensão 2: Políticas para
o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão.
Dimensão 4: Comunicação
com a Sociedade.
Dimensão 5: Políticas de
Pessoal.
Dimensão 6: Organização e
Gestão da Instituição.
Dimensão 10:
Sustentabilidade
Financeira.
Dimensão 7: Infraestrutura
Física

Dimensão 8: Planejamento
e Avaliação.
Dimensão 1: Missão e
Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Dimensão 3:
Responsabilidade Social da
Instituição.
Dimensão 9: Política de
Atendimento aos Discentes
Dimensão 2: Políticas para
o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão.
Dimensão 4: Comunicação
com a Sociedade.
Dimensão 5: Políticas de
Pessoal.
Dimensão 6: Organização e
Gestão da Instituição.
Dimensão 10:
Sustentabilidade
Financeira.
Dimensão 7: Infraestrutura
Física

Dimensão 8: Planejamento e
Avaliação.
Dimensão 1: Missão e Plano
de Desenvolvimento
Institucional.
Dimensão 3:
Responsabilidade Social da
Instituição.
Dimensão 9: Política de
Atendimento aos Discentes
Dimensão 2: Políticas para o
Ensino, a Pesquisa e a
Extensão.
Dimensão 4: Comunicação
com a Sociedade.
Dimensão 5: Políticas de
Pessoal.
Dimensão 6: Organização e
Gestão da Instituição.

2 - Desenvolvimento
Institucional

3 - Políticas Acadêmicas

4 - Políticas de Gestão

5 - Infraestrutura Física

Dimensão 10:
Sustentabilidade Financeira.
Dimensão 7: Infraestrutura
Física
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4. ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES
4.1 Avaliação 360 graus | 2021.1 e 2021.2 (Alunos Avaliando)
4.1.1 Alunos Avaliando – 2021.1 e 2021.2
Embora ainda dentro do contexto de Pandemia Sars Cov-2 (Covid 19), a vivência do ano
acadêmico de 2021 apresentou mais tranquilidade na realização das atividades. A situação ainda
demandou trabalho e estudo em casa, mas a resiliência no desempenho das atividades contribuiu
para o aumento da eficácia, tanto por parte dos professores, quanto dos alunos e demais membros
da comunidade acadêmica.
Assim, mantivemos a realização da avaliação 360º, aplicando a avaliação institucional.
Elaboramos um questionário mais curto com vistas a alcançar o melhor retorno possível dos nossos
alunos. Neste sentido, 8 (oito) perguntas foram enviadas, a saber:
1. O ensino remoto utilizado pela Escola foi adequado?
2. O coordenador de seu curso esteve disponível para atendê-lo quando solicitado?
3. A secretaria esteve disponível para lhe atender quando solicitada?
4. O financeiro esteve disponível para lhe atender quando solicitado?
5. A Gerência de Ensino Superior (Jana Calazans) esteve disponível para lhe atender
quando solicitada?
6. A Equipe de Apoio Psicopedagógico (Ana Catharina, Kleyton e João) esteve disponível
para lhe atender quando solicitada?
7. Os eventos realizados durante o semestre foram interessantes?
8. Você considera que a comunicação feita pela Escola (zap da Escola, Canal da Escola
no Slack, e redes sociais oficiais) atende às suas necessidades?
Os resultados encontrados a partir dos questionamentos feitos (198 respostas consolidadas)
apontaram para um bom resultado do trabalho que a CESAR School vem realizando, o que corroborou
a clara percepção dos pontos que precisam ser aperfeiçoados para que possamos dar continuidade
aos esforços feitos de maneira assertiva.
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Além da avaliação institucional, instigamos nossos alunos ao trabalho de autoavaliação. Por
essa prática, é possível confirmar os acertos nos estudos, mas também apontar para os aspectos que
precisam ser acompanhados melhor. A autoanálise realizada traz benefícios acadêmicos não somente
para o indivíduo, mas também para a coletividade. Entre os alunos da Graduação, 4 (quatro) perguntas
foram realizadas, cujos resultados se apresentaram da seguinte maneira:
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4.1.2 Docentes e Colaboradores Avaliando – 2021.1 e 2021.2
Apesar de uma aplicação diferenciada aos alunos e pais nesse contexto de Pandemia, foi
possível a aplicação da Avaliação 360º para os docentes, buscando a autoavaliação como ferramenta
de análise do trabalho desenvolvido pelos professores. A análise proporcionada tem por objetivo o
aprimoramento da prática docente e enriquecimento das técnicas de ensino-aprendizagem. Assim, 9
(nove) perguntas foram aplicadas aos professores da graduação. Dos respondentes, recebemos 25
devolutivas, que pudemos sistematizar conforme segue:
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O corpo administrativo da IES, durante o ano letivo de 2021, trabalhou em um sistema
avaliativo semanal, no qual o trabalho desempenhado era avaliado em equipe (às quintas-feiras) em
modalidade remota. Os aspectos avaliados versaram sobre os processos de trabalho desempenhados
e como eles poderiam ser aprimorados para melhor atendimento à toda comunidade acadêmica.

Ainda sobre o corpo administrativo, o ano de 2021 foi fortemente impactado pela implantação
de um novo sistema acadêmico (atendendo uma das pautas de implementação de melhorias desta
Comissão), na qual a equipe de secretaria, financeiro e biblioteca trabalharam incansavelmente pela
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migração de dados para o sistema e treinamentos para utilização da nova ferramenta. Atrelado a esta
inovação, o atendimento diário foi mantido, sempre visando à qualidade dos serviços prestados. Por
essa razão, a avaliação contínua foi o melhor instrumento encontrado para ser aplicado considerando
tal contexto.

4.2 Conselhos de Classe
Com periodicidade bimestral, os conselhos de classe são excelentes ferramentas avaliativas
no que tange ao trabalho docente, pois buscam, de modo especial, aferir a situação estudantil de cada
aluno, individualmente, visando acompanhar de forma mais eficaz quanto ao processo ensinoaprendizagem. Os professores são convidados a expor como tem sido o desempenho dos alunos,
focando aqueles que possuem maiores dificuldades e que necessitam de atenção especial no que diz
respeito ao aprendizado.
A coordenação pedagógica de cada curso de Graduação manteve assiduidade dos encontros
com os professores, em Conselho de Classe, para conversar sobre o desempenho de cada estudante
individualmente. A prática metodológica e a discussão em caráter de sigilo foram mantidas, tendo,
como objetivo fundamental, a elaboração de estratégias que pudessem ajudar os alunos com mais
dificuldades e formas de aproximar uns aos outros, mantendo um ambiente de aprendizado e
cooperação mútua, apesar do distanciamento imposto pela Pandemia.
Vale ressaltar que a equipe de Apoio Pedagógico tem desenvolvido um trabalho incansável e
primoroso junto ao conselho de classe na assistência aos alunos que apresentam dificuldades
pedagógicas advindas de algum transtorno já diagnosticado. Para casos não diagnosticados, as
orientações são dadas como sugestões, sempre visando ao bem-estar e ao aprendizado dos alunos.
Esta parceria tem sido bem utilizada e os resultados obtidos têm trazido grande satisfação para a
comunidade acadêmica, inclusive impedindo a evasão escolar.

4.3 Lições Aprendidas
As lições aprendidas são uma das melhores ferramentas de avaliação contínua
implementadas no trabalho pedagógico da CESAR School. Por meio dela, é possível aferir qual é a
percepção dos alunos diante das práticas adotadas em sala de aula, bem como identificar como tem
se dado a interação dos estudantes entre si e com os seus professores.
Realizada a dinâmica no modelo analógico mais detalhado, foram encontrados os seguintes
resultados: a) a disciplina de Projetos, tendo sido reestruturada em 2020, ganhou notoriedade e
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assertividade nos ajustes em 2021; b) o engajamento e a interação entre os alunos foram mais
estimulados, ainda que considerando as limitações advindas do ensino remoto. A perspectiva é que o
retorno presencial traga maior aproximação entre os estudantes dos dois cursos, minimizando os
impactos das “diferenças” entre suas realidades; c) palestras de relacionamento interpessoal em
ambiente de trabalho foram realizadas para aprimorar não somente a convivência entre os
estudantes, mas também na comunicação junto aos clientes assistidos por eles.
Algumas outras implementações, tais como dinâmicas de convivência entre os alunos junto
aos professores e palestras voltadas para a convivência presencial não puderam ser realizadas, em
virtude da modalidade remota, porém, já foram pontuadas como atividades a serem desempenhadas
em 2022, tão logo os encontros presenciais sejam retomados.
Em tempos de Pandemia Covid-19, esta ferramenta continuou sendo realizada através da
interação com os alunos nas salas de aula virtuais do zoom. As questões levantadas foram todas
anotadas e tratadas pela Coordenação de cada curso, juntamente com os docentes, visando ao bom
aproveitamento e ao atendimento satisfatório aos alunos.

4.4 Avaliação Docente e Ensino
4.4.1 Graduação
As avaliações docentes de 2021 apresentaram maior adesão, quando comparadas com 2020.
Os alunos têm apresentado melhor a compreensão de que os professores também precisam ser
avaliados na prática docente com o intuito de melhorar a qualidade das aulas dadas.
O instrumento avaliativo contou com perguntas estruturadas e sempre abertas para
comentários. Em ambos os cursos de bacharelado, os professores obtiveram resultado satisfatório
nas avaliações realizadas. Isso apontou para um cenário de melhor adaptação do ensino remoto e das
práticas pedagógicas efetivadas.
Algumas disciplinas apresentaram necessidade de serem melhor acompanhadas pela
Coordenação Pedagógica em razão do seu aspecto prático. O ajuste da grade de disciplinas à realidade
da Pandemia não aconteceu, mas encontros esporádicos presenciais foram realizados, respeitando
todas as normas de convivência, para que os alunos pudessem integrar os conteúdos teóricos à
prática. A expectativa é que no ano de 2022 seja possível realizar um número maior desses encontros
práticos, para aperfeiçoar os conteúdos teóricos já apresentados aos alunos. Também se planeja a
realização de oficinas diversas que possam enriquecer os conteúdos dados nessas disciplinas que
requerem maior prática.
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Vale destacar que os feedbacks dos alunos nessas avaliações foram bastante relevantes,
demonstrando não só o comprometimento dos tais quanto à importância de avaliar o trabalho
docente, mas também fornecendo à IES um vasto material avaliativo da qualidade das aulas ofertadas
e sobre a relação professor-aluno.

4.4.2 Pós-Graduação

O trabalho de acompanhamento dos alunos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu
manteve a proposta que foi implementada em 2020. Ao final de cada aula ofertada, os alunos
receberam um questionário enviado pela CPA para que pudessem opinar quanto à qualidade das
aulas, do ensino remoto e do seu aprendizado ao longo da disciplina. A opção por enviar o
questionário a cada semana de aula teve por propósito compreender o que poderia ser melhorado
antes do final da disciplina, buscando a avaliação continuada com eficácia, isto é, tomando como meta
o atendimento imediato aos nossos alunos naquilo que poderia ser melhorado.
As reuniões mensais foram permanentes e somaram-se ao trabalho da Gerência de Ensino
Superior e à criação da Coordenação de Ensino Superior, que está acompanhando mais de perto (e
diariamente) os anseios dos coordenadores, professores, alunos e corpo técnico da instituição. Com
esse novo planejamento, foi possível atender alguns desafios propostos pela CPA para o ano de 2021,
tais como:
1. Aproximação professor/aluno – os coordenadores estimularam os professores a
estarem mais ativos nos canais de comunicação da School, além de promoverem a
otimização do Google Classroom como mais uma ferramenta de divulgação do
conteúdo da disciplina e, também, de comunicação.
2. Aquisição de recursos – novos computadores e kits de arduíno foram adquiridos para
uso dos estudantes e professores durante a vivência pedagógica.
3. Formação Continuada – vários cursos ofertados aos professores como
aprimoramento em didática do ensino remoto.

4.6 Net Promoter Score
Em parceria com a empresa Engage, a pesquisa NPS foi aplicada nos meses de Julho e
Novembro. A aplicação da pesquisa via empresa terceirizada, em contato com os nossos alunos
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(respeitando os limites da Lei Geral de Proteção de Dados), investiu na metodologia própria da
modalidade NPS já exposta anteriormente neste relatório.
A CESAR School tem prezado pela realização desse instrumento avaliativo pelo viés da
terceirização com vistas à preservação do anonimato dos respondentes sem, contudo, interferir nos
resultados obtidos. Os depoimentos coletados desse instrumento avaliativo são enriquecedores e
apontam como a transparência nas respostas tem sido fundamental para indicar os fatores que
precisam ser acompanhados com mais afinco, visando dirimir os obstáculos de relacionamento e,
também, ofertar um produto educacional com a qualidade e padrão condizentes com os princípios e
valores da instituição.
4.1.1.1 Pesquisa NPS Julho
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4.1.1.2 Pesquisa NPS de Novembro
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5. AVALIAÇÃO DO PLANO DE MELHORIA (Ações Previstas
2020 x Ações Executadas 2021)
5.1 Avaliação 360 graus (Alunos)
Ações Executadas

Ações Previstas

Avaliação da Ação
Adquirir novos kits arduinos para aulas de Ciência da

Compras efetivadas.

Computação.
Adquirir mais computadores.

Compras efetivadas.

Ampliar o relacionamento de atendimento do aluno

Implantação iniciada através do novo sistema

com secretaria e financeiro.

acadêmico (Lyceum). Conclusão em 2022.

Otimizar canais de notícias e informações (slack,

Link da CPA foi implementado no site da School e

portal acadêmico, redes sociais)

canal do whatsapp e slack se tornaram mais ativos.
News Letters School foram remodeladas e enviadas
com maior frequência.

Avaliar e reelaborar instrumentos de avaliação

Em construção contínua.

institucional.

5.2 Conselhos de Classe
Ações Executadas

Ações Previstas

Avaliação da Ação
Encaminhar

estudantes

com

necessidades

específicas ao apoio psicopedagógico.

Encaminhamentos feitos pelas coordenações de
cursos e pela secretaria institucional. Equipe de apoio
psicopedagógico ampliada

para

atender toda

demanda de alunos a serem assistidos.
Adquirir novos exemplares de livros para a biblioteca

Foi realizada a contratação de duas plataformas de

voltados para os Bacharelados em Design e Ciência

Biblioteca Digital, com 200 licenças para o curso de

da Computação.

Ciência da Computação.

5.3 Lições Aprendidas
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Ações Executadas

Ações Previstas

Avaliação da Ação
Orientar alunos na divisão das tarefas nos grupos de

A disciplina de Projetos, reestruturada em 2021,

trabalho.

aprimorou a prática.

Orientação das disciplinas da grade curricular.

Novas ferramentas para garantir a interação virtual
foram utilizadas: miro, trello, peardeck, kahoot. A
disciplina

de

Sistemas

Digitais

(Ciência

da

Computação) que incluía Phyton e Arduíno manteve
a abordagem em Phyton, porém adiou Arduíno para
outro momento, no retorno presencial.

5.4 Avaliação Docente
5.4.1 Graduação
Ações Executadas

Ações Previstas

Avaliação da Ação
Reorganizar grade para disciplinas práticas serem

Todas

as

disciplinas

foram

ofertadas,

mas,

ofertadas somente no retorno às aulas presenciais.

considerando o Ensino Remoto, foram adaptadas.
Com o retorno presencial, serão oferecidas oficinas
para exercitar a prática.

Promover cursos voltados para didática do Ensino

Realizado e com excelente índice de participação

Remoto para professores.

docente, trazendo enriquecimento da

prática

docente para as aulas que oferecemos aos alunos.

5.4.2 Pós-Graduação
Ações Previstas

Ações Executadas
Avaliação da Ação

Estabelecer comunicação entre professores para que

Coordenadores de cursos realizaram encontros com

haja maior coesão disciplinar (interdisciplinaridade).

seus professores, partilhando as ementas de cada
disciplina (através do PPC) para que pudessem
ajustar suas disciplinas individuais além de tomar
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conhecimento dos conteúdos gerais, a fim de não
repeti-los.
Reorganizar o tempo destinado às aulas remotas.

A carga horária das aulas foi mantida, mas
considerando o modelo remoto, foi dividida em
momentos síncronos e assíncronos.

5.5 Reunião com Representantes de Turmas
Ações Executadas

Ações Previstas

Avaliação da Ação
Ampliar prazos dos entregáveis, evitando conflitos de

Ajuste feito em calendário acadêmico.

datas.
Solicitar aos professores a realização de feedbacks.

Ajuste feito e validado pelos alunos.

Aumentar ações psicopedagógicas com alunos

Ações estratégicas realizadas especialmente pelo

desmotivados.

Apoio Psicopedagógico e ações de acompanhamento
realizadas

pela

juntamente

gerência

com

de

ensino

coordenadores

superior
e

corpo

administrativo. Comunicação interativa bastante
evidenciada.

Vale ressaltar que mesmo se tratando de um contexto adverso, foi possível estabelecer
melhores resultados a partir do contexto virtual, com maior engajamento das pessoas, visto que o
trabalho computacional costuma possibilitar múltiplas atividades, garantindo bom uso do tempo.
No pós-pandemia, a CESAR School certamente se dedicará aos planejamentos que ficaram em
stand by, mas também não se furtará o direito de ampliar algumas ferramentas virtuais que surtiram
bons desempenhos no trabalho da instituição como um todo.
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6. PLANO DE MELHORIA (Ações Previstas para 2022)
6.1 Avaliação 360 graus
6.1.1 - Alunos
●

Ampliar conhecimentos dos estudantes sobre canal de Ouvidoria.

●

Reformular Portal Acadêmico para torná-lo mais acessível.

●

Aumentar a frequência de informações disponibilizadas por mensagem instantânea.

6.1.2 - Docentes e Colaboradores
●

Proporcionar cursos de formação continuada para Biblioteca e Coordenação de
Curso.

●

Contratar novas parcerias para fornecimento de lanche na cantina interativa.

●

Ampliar áreas de convivência.

●

Adquirir novos recursos para entretenimento nas áreas de convivência.

●

Oportunizar a participação da School em eventos externos.

6.2 Conselhos de Classe
●

Encaminhar estudantes com necessidades específicas ao apoio psicopedagógico.

●

Adquirir novas licenças Adobe.

●

Contratar plataformas de biblioteca digital com licenças de uso para alunos do
Bacharelado em Design.

●

Comprar novos kits de arduínos.

●

Efetivar compras de novos computadores.

6.3 Lições Aprendidas
●

Implementar setor de acompanhamento de carreiras.

●

Criar dinâmicas de convivência entre os alunos dos dois cursos de graduação.

●

Criar dinâmicas de convivência entre alunos e professores.

6.4 Avaliação Docente - Graduação
6.4.1 Graduação
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●

Oportunizar oficinas de aperfeiçoamento das disciplinas práticas ofertadas durante a
modalidade de ensino remoto.

●

Realizar encontros pedagógicos de enriquecimento do trabalho presencial.

Além das alternativas de trabalho propostas para melhoria do trabalho docente, as
demandas que forem surgindo ao longo do próximo ano letivo serão acompanhadas com finalidade
de soluções imediatas (quando possível), sendo feitos seus registros para posterior avaliação
institucional.

6.4.2 Pós-Graduação
●

Organizar campanha de divulgação da CPA.

●

Expandir avaliação docente.

●

Otimizar comunicação entre coordenadores e turmas.

●

Reorganizar o tempo destinado às aulas remotas.

Além das alternativas de trabalho propostas para melhoria do trabalho docente, as
demandas que forem surgindo ao longo do próximo ano letivo serão acompanhadas com finalidade
de soluções imediatas (quando possível), sendo feitos seus registros para posterior avaliação
institucional.

6.5 Reunião com Representantes de Turmas
●

Otimizar acesso ao Portal Acadêmico, com novas funcionalidades.

●

Realizar força-tarefa para envio de boletos enquanto se dá a implementação do
sistema acadêmico para todos.

Além das sugestões que forem dadas ao longo do semestre e que possam ser implementadas
sem maiores dificuldades. Para solucionar aquelas que forem de maior complexidade, serão
estudadas as formas de viabilidade, mantendo os estudantes cientes dos processos de tramitação e
sendo registrados para posterior avaliação institucional.

6.6 Net Promoter Score
Com base na pesquisa realizada em parceria com a Engaje, obteve-se as seguintes sugestões
de melhorias para 2022:
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●

Retorno presencial como tarefa primordial;

●

Aprimorar sistema acadêmico;

●

Diversificar quadro docente;

●

Ampliar áreas de lazer na CESAR School BJ;

●

Acompanhar pós-graduação (especializações) mais de perto para conhecer suas
necessidades;
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7. ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CPA
Em 2021 as ações da CPA mantiveram singular notoriedade na CESAR School. As ações
implementadas visavam não somente levantamento de dados, mas também proporcionar reflexão
sobre o trabalho pedagógico e acadêmico em sua totalidade (desde o mais simples atendimento
telefônico até a oferta de aulas em cursos mais complexos, como o Doutorado).
Esse trabalho não se esgota, pelo contrário, a cada ano vem sendo aperfeiçoado e
enriquecido com as contribuições mais diversas dos sujeitos que fazem parte da instituição. Essa
parceria denota todo zelo que eles possuem em colaborar para o crescimento da IES como entidade
educacional e formadora de pessoas aptas a atuarem não somente no mercado de trabalho mas na
existência de uma sociedade mais justa e igualitária.
Os procedimentos adotados pela CPA corroboram sua ação contínua, motivo pelo qual
nenhuma das avaliações feitas ficou sem retorno. Questões são levantadas, construções reflexivas são
oportunizadas e ações são realizadas com vistas à melhoria da qualidade educacional. Nesse âmbito,
tomamos com ênfase as palavras de Arana4 (2014, p. 25) quando aponta que nestas ações
o importante é a transparência, a anuência, a constante coparticipação, e os
objetivos visados não podem ser perdidos de vista em momento algum, a fim de
que o processo de avaliação não se perca em atalhos sem significação para os
propósitos que justificaram sua realização.

Assim, mantendo esta transparência e compromisso, a CPA ofertou devolutiva aos
representantes de turma e aos alunos, através dos coordenadores de curso. Também manteve
relatório em site institucional5.
Os coordenadores também foram orientados a manter reuniões periódicas com os
docentes, a fim de informá-los sobre as medidas adotadas para os problemas pontuados por eles e
pelos alunos.
Embora essas medidas se apresentem de forma tímida, são de grande efetividade e
demonstram não somente a preocupação que a CESAR School possui em promover um ambiente de
qualidade e propício ao aprendizado e às boas relações interpessoais, mas também de fácil acesso aos
interessados que se sentem representados e informados sobre todo trabalho que vem sendo
desenvolvido institucionalmente.

4

ARANA, Alba Regina Azevedo. Os desafios da avaliação institucional: o papel da CPA. 1. ed. Curitiba, PR: CRV,
2014.
5
Disponível em https://cesarschoolvirtual.wordpress.com/ Último acesso em 29.03.2021.
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