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1. Dados da Instituição 
 

Nome da IES  : Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

Código da IES  : 1944 

Caracterização da IES : Instituição Privada com Fins Lucrat ivos 

Localização   : Av. Mal. Mascarenhas de Morais 4989 

Imbiribeira, Recife/PE  

  CEP    : 51150-004 

 

 

Histórico da Faculdade de Tecnologia IBRATEC 

 

A história da Faculdade de Tecnologia IBRATEC começa em 1999, quando 

alunos egressos dos cursos técnicos buscam os dirigentes do IBRATEC Escola 

Técnica em Informática no intuito de continuarem seus estudos superiores nesta 

Insti tuição. O fato se dava pelo currículo e metodologia adotada, que uniam 

teoria e prática em todo desenvolvimento curricular. O percentual de 

empregabil idade dos egressos ultrapassava 80%, além do número elevado de 

alunos que ingressavam em concursos públicos ou os que se tornavam 

empreendedores na área de informática. 

Para atender a demanda, em 2001, o IBRATEC submete ao MEC o seu Projeto 

de Credenciamento e Autorização, vindo a ser o primeiro Centro de Educação 

Tecnológica privado do Nordeste e o 16ª do Brasi l. Com a aprovação do projeto 
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em outubro naquele ano, através da Portaria MEC 2.859 de 13/12/2001, o 

IBRATEC passa a funcionar em Recife, no bairro das Graças. 

Credenciado pelo MEC para funcionar, em 2002, o Centro de Educação 

Tecnológica IBRATEC, passava a oferecer o CTDS – Curso Superior de 

Tecnologia em Desenvolvimento de Software, conceito “A” em currículo e 

infraestrutura.  Como a elevada exigência de ti tulações (mestrado e doutorado) 

era muito grande para uma modalidade tão nova de curso, no cômputo geral, a 

Insti tuição obteve conceito “B” com 88 pontos, faltando apenas 3 pontos para o 

conceito “A”. 

Em 2002, foi submetido ao MEC o projeto de autorização do segundo curso de 

nível superior da Rede: o CTRA – Curso Superior de Tecnologia de Redes e 

Ambientes Operacionais, autorizado no f inal do ano pela Portaria MEC 3.392 de 

6/12/2002, também com conceito “B” (faltando 8 pontos para o conceito “A” 

pelas mesmas razões do CTDS). 

Em 2003, a faculdade foi a principal organizadora do CONBRATEC – 1º 

Congresso Brasileiro de Tecnologia, trazendo os principais nomes do cenário 

nacional para um público superior a 1.000 congressistas. 

Em 2004, a Faculdade de Tecnologia IBRATEC transfere suas instalações para o 

maior campus de informática do Brasil, com 16 mil metros quadrados 

inteiramente dedicados à prática do ensino técnico e tecnológico da área de 

informática, mudando-se então, em agosto, para a Avenida Marechal 

Mascarenhas de Morais, 4989, no bairro da Imbiribeira. 

À época, os 32 laboratórios de software, um de telemática, um de hardware e 

apenas seis salas de aula teóricas, f izeram da Faculdade de Tecnologia 
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IBRATEC, além do maior campus de informática do Brasil, um novo paradigma 

na educação tecnológica.  Neste novo paradigma, a qualidade de ensino é levada 

ao extremo, com uma média de 25 alunos por turma, mais de 80% de aulas 

práticas vivenciadas em laboratórios de informática, com um computador para 

cada aluno.  Esta proposta é única no Brasil e consolida a Faculdade de 

Tecnologia IBRATEC, cada vez mais como centro de excelência na formação 

profissionais na área de informática, at ingindo níveis de empregabil idade de 

mais de 90% dos seus egressos. 

Em 2005, repete o sucesso com o 2º Congresso Brasileiro de Tecnologia, no qual 

os minicursos e as palestras somaram 1.100 congressistas de todas as partes do 

Brasil. Part iciparam comit ivas do Paraná, Bahia (Paulo Afonso), São Paulo, Rio 

Grande do Sul, Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Dentro da programação do 2º 

Congresso, aconteceu o I Simpósio IBRATEC de trabalhos Científicos e a I 

Feira Brasileira de Tecnologia (Febratec) voltada para o público em geral 

interessado em conhecer e consumir produtos e serviços tecnológicos. Ainda em 

2005, a Faculdade de Tecnologia IBRATEC lançou cursos em nível de Pós-

Graduação Lato Sensu.  O curso de especialização em Metodologia para 

Engenharia de Software consegue arregimentar 22 alunos em apenas um mês de 

divulgação, contando inclusive com alguns dos concluintes da primeira turma de 

tecnólogos formada pela Instituição. 

Para proporcionar um tratamento diferenciado a este nível da educação, a Rede 

implantou o NPE – Núcleo de Pós-Graduação e Extensão, localizado no 

endereço de sua antiga sede (bairro das Graças). 
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Em 2006, muda a sede do NPE para o Porto Digital , polo de negócios e inovação 

no Centro Histórico do Recife, que integra empresas, centros de pesquisas e 

instituições de Tecnologia da Informação e Comunicação. Em junho desse ano, 

recebe a Comissão do MEC para o reconhecimento do Curso Superior de 

Tecnologia em Desenvolvimento de Software, recebendo a pontuação máxima. 

Em agosto, lança a sua primeira revista cientí fica, a “Tecnologus”. 

Em 2007 a Revista Veja publicou artigo onde o Curso Superior de Tecnologia 

em Analise e Desenvolvimento de Software da Faculdade, de acordo com o 

MEC, foi  considerado o melhor do país.  

Através da portaria nº 173 de 7 de março de 2008, foi autorizado o Curso 

Superior de Tecnologia em Design Gráfico - CSTDG com a primeira turma tendo 

início no primeiro semestre de 2009.   

A partir de Fevereiro de 2011 foi elaborado um projeto para dinamizar as 

atividades da Biblioteca da instituição, sendo elaborado um planejamento para a 

atualização do acervo e aquisição da Biblioteca Virtual Universitária. Em 

paralelo, foram adquiridas novas estantes, microcomputadores e reforma nas 

instalações. Somado a estas ações, passou-se a divulgar através de cartazes e 

pelo site as novas aquisições e as ações realizadas. Em Março de 2011 foi  

elaborado e homologado no Ministério do Trabalho o Plano de Cargos, Carreira 

e Salários (PCCS) dos docentes e funcionários da Faculdade de Tecnologia 

IBRATEC.
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No mesmo período foi elaborado o Plano de Capacitação Continuada dos 

Docentes (PCCD), com a definição das ações de treinamento. Nesse mesmo ano 

iniciou um projeto de pesquisa para desenvolvimento de um livro na área de 

Design. O grupo do projeto de pesquisa foi composto por três professoras e o 

coordenador do Curso Superior de Tecnologia de Design Gráfico. 

Em Fevereiro de 2012, como resultado do projeto de pesquisa feito em 2011, 

foram lançados três l ivros destinados ao Curso Superior de Tecnologia em 

Design Gráfico. No mesmo período foram elaborados dois novos projetos para o 

desenvolvimento de dois l ivros. Um livro abordando os assuntos da disciplina de 

banco de dados e outro l ivro abordando os assuntos da disciplina Princípios de 

Redes de Computadores, ambos para o Curso Superior de Tecnologia em Redes 

de Computadores.   

Em 5 de julho de 2012, através da portaria nº 122, o Curso Superior de 

Tecnologia em Design Gráfico - CSTDG foi reconhecido obtendo nota 4 no 

conceito global. 

No ano de 2013, mais dois novos cursos superiores foram reconhecidos pelo 

MEC. O primeiro através da portaria nº 427 de 30 de agosto de 2013 do DOU 

0309/2013 - Curso Superior de Engenharia da Computação (Bacharelado) e pela 

portaria nº 497 de 30 de setembro de 2013 do DOU 0110/2013 - Curso Superior 

de Engenharia de Produção (Bacharelado). 

No dia 30 de setembro de 2014, através da portaria DIREG/MEC Nº 563 

publicado no DOU em 01/10/2014, foi autorizado o curso de Engenharia 

Elétrica. Neste mesmo ano, t iveram início duas turmas do curso de engenharia 
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da computação. A primeira turma em 2014.1 e a segunda em 2014.2. Também 

foram desenvolvidos simulados com os alunos, objetivando a participação deles 

no ENADE. 
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2. Preâmbulo 
 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação – da Faculdade de Tecnologia  

IBRATEC, por este instrumento e nesta data, 20 de março de 2016, em atenção 

ao que determina a Portaria MEC Nº 821, de 24 de agosto de 2009, presta, ao 

Ministério da Educação (MEC), à Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) e aa instituição Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), informações em cumprimento da 

legislação que rege a presente medida: envio anual obrigatório do relatório 

parcial  da Avaliação Institucional, efetuada pela Comissão Própria de Aval iação 

(CPA), deste Insti tuto. 

A CPA informa que os dados aqui constantes dizem respeito ao período entre os 

meses de março de 2015 e março de 2016, referentes às 10 Dimensões de 

Avaliação, de acordo com o que estipulam as diretr izes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), inst ituído pela Lei nº 10.861 de 

14/04/2004 e regulamentado pela Portaria MEC nº 2.051 de 09/07/2004. 

Sendo assim, a coleta do material referente a cada dimensão, e as análises 

subsequentes, permitem a CPA apresentar aspectos relativos às atividades, 

potencialidades e fragil idades da Instituição, após a análise crí t ica da atual 

etapa do processo autoavaliativo nos seguintes termos: 
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A CPA tem por atribuição conduzir os processos de avaliação interna do Ibratec, 

mediante a sistematização de coleta de informações, nos seus aspectos físicos, 

estruturais e pedagógicos. 

É papel e prerrogativa da CPA, portanto, avaliar com responsabi l idade o 

processo educacional, envolvendo toda a comunidade acadêmica: corpo docente, 

corpo discente, quadro funcional. 

A finalidade básica da CPA é elaborar avaliações e autoavaliações, buscando 

promover pontual e sistematicamente auditoria interna em todos segmentos da 

instituição, de acordo com o cumprimento das dez dimensões, exigido pelo 

CONAES/INEP. 

As atividades da CPA compreendem basicamente: 

a) sensibil ização da comunidade acadêmica, etapa que busca difundir entre os 

integrantes da comunidade acadêmica a mensagem da importância da avaliação; 

b) tecnicamente, a CPA fundamenta seu trabalho em pesquisa e implementação 

de métodos de avaliação eficientes, visando o mapeamento da realidade 

acadêmica, administrativa e de gerenciamento; 

c) mediante o processo de coleta, anal ise e interpretação dos dados, a CPA 

apresenta diagnósticos e prognósticos à gestão do Ibratec, fundamentados em 

suas análises e nas análises externas empreendidas por Comissões Técnicas 

periódicas que visitam a insti tuição; 

d) Cabe à CPA ainda a prerrogativa de tornar públ icos os resultados de suas 

análises à comunidade acadêmica e prestar esclarecimentos, sempre que 

solicitada. 
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A CPA é formada por representantes do corpo docente, discente, técnico-

administrativo e da sociedade, atribuindo a cada uma dessas categorias 

representação e peso equânimes nas prerrogativas e deveres que lhes compete. 

Nesse sentido, compõem a CPA: 

O Professor Dr. David do Nascimento Batista, assumido a coordenação da 

Comissão Própria de Avaliação, mediante nomeação, através do Ato Nº 04/2015 

de 13 de agosto de 2015, em substituição e dando continuidade aos trabalhos até 

então desenvolvidos pelo Professor Mts. Fred Jorge Tavares de Lucena. 

O novo coordenador manteve, na sua quase integralidade, a Composição anterior 

da Comissão Própria de Aval iação, cujos demais integrantes são: 

Abrahão Camelo Brandão, Representante da Entidade Mantenedora; 

Aldo de Moura Lima, Representante da Entidade Mantida; 

Adriano Olímpio da Silva, Representante do corpo discente; 

André Ricardo de Melo, Representante dos Coordenadores; 

Audrey Maria Costa de Araújo, Representante da Secretaria; 

Marcos Antônio Alves Gondim, Coordenador do ENADE; 

Roberta Silva de Sena, Representante dos Funcionários; 

Rogério Aguiar Coelho Teixeira, Representante da Sociedade Civil.  
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3. CAPÍTULO - DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO 
 

Dimensão 1 

 

A Comissão Própria de Avaliação declara que a Missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI vem sendo satisfatoriamente cumpridos. 

No que diz respeito, especificamente, à Missão, a CPA constata a necessidade de 

continuidade do trabalho de difusão do texto correspondente à Missão, tendo em 

vista a constatação de que a dinâmica normal do fluxo de chegada e saída de 

estudantes assim o exige. 

Tal f luxo, da ordem de 32%, justi f ica, então, a promoção e manutenção, por 

parte da insti tuição, de ações que visem a promover ainda mais a difusão dos 

textos da Missão, dos Valores e da Visão que traduzem a proposta da instituição 

Brasileiro de Tecnologia – IBRATEC, especialmente para o público interno. 

Uma medida concreta que a CPA sugere é a afixação permanente, pelo menos da 

Missão, nos textos oficiais e avaliações (competências) semestrais, como uma 

inciativa a mais de difusão da proposta institucional do IBRATEC. 

 

Quanto à implementação do PDI, ela vem sendo cumprida, tendo sido assim 

recentemente atestada, por ocasião das três visitas técnicas efetuadas à 

instituição ao longo do segundo semestre de 2015, mediante análises que 

constataram a existência de articulação entre as metas e ações inst itucionais 

previstas. 
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Além disso, as avaliações externas constataram que a estrutura e procedimentos 

administrativos ocorrem conforme previsto oficialmente, em consonância com os 

requisitos fundamentais que servem de parâmetros para o julgamento do 

cumprimento de exigências que configuram a Dimensão 01 do instrumento de 

avaliação. 

Nessas ocasiões, o IBRATEC comprovou ter amplamente implementadas e 

atendidas as propostas constantes de seu PDI, mediante ações voltadas para o 

atendimento das metas a que se propõe. 

Diante disso, o conceito referencial exigido foi atingido, demonstrando que as 

propostas constantes dos documentos internos estão sendo adequadamente 

implementadas, e comprovando adicionalmente que as funções, órgãos e 

sistemas de administração/gestão estão adequados e o funcionamento dos cursos 

apresentando a normalidade decorrente do atendimento das diretrizes internas e 

externas. 

Além disso, os resultados da autoavaliação e das aval iações externas têm sido 

uti l izados pela instituição servindo de subsídios para o aprimoramento da gestão 

e, especificamente, à análise permanente e revisão do PDI, com a part icipação 

da comunidade acadêmica. 

A CPA atesta, finalmente, a existência de ações acadêmicas e administrativas, 

produto da apreciação, por parte das direções e coordenações, das sugestões 

apresentados pelos processos avaliativos interno [CPA] e externo [Visitas das 

Comissões Oficiais].  

A CPA fornece três exemplos de ocasiões em que propostas foram apresentação 

à direção da instituição e, mediante deliberação, prontamente atendidas. 
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A primeira proposta resultou de apuração, por parte da CPA, de reivindicações 

referentes à necessidade de realocação da Lanchonete. 

A segunda medida foi,  também, oriunda do processo de avaliação interna: a 

reivindicações dos funcionários em relação ao refeitório, ou seja, a sua melhor 

cl imatização, prontamente recebida pela direção e, no momento, sendo apreciada 

e incluída no âmbito de reformas pontuais e de manutenção periódica de 

ambientes da instituição. 

Quanto a propostas provenientes das avaliações externas, temos a sugestão 

apresentada por uma das bancas, ao f inal do últ imo semestre letivo (2015.2), em 

relação à necessidade de regulamentações de pontos do PDI, prontamente 

atendidas pela gestão da instituição. 

 

Dimensão 2 

 

A CPA atesta a existência e o cumprimento de polít icas voltadas para o ensino 

(graduação e pós-graduação), a pesquisa, a extensão e suas respectivas normas 

de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, a bolsas de pesquisa, a prática de descontos em mensalidades, 

monitoria e demais modal idades de gestão vinculadas ao bom desempenho 

acadêmico. 

Há coerência entre as polít icas de ensino, pesquisa e extensão e os documentos 

oficiais; tendo o conceito referencial mínimo de qualidade sido atestado em três 

visitas técnicas sucessivas ao longo do segundo semestre de 2015. 
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Sendo assim, as polí t icas inst itucionais para os cursos de graduação (tecnologia 

e bacharelado), na modalidade presencial, e suas formas de operacionalização, 

além das polít icas institucionais para cursos de pós-graduação, na modalidade 

presencial, observam os referenciais de qualidade exigidos e resultam de 

diretrizes e ações adequadas, sendo também acessíveis ao conhecimento da 

comunidade e adequadamente implantados e acompanhados. 

No que diz respeito às polít icas insti tucionais de pesquisa e de iniciação 

cientí fica o Ibratec cumpre esse requisito de forma adequado, resultando na 

verif icação de diretrizes e ações implantadas e devidamente acompanhadas, com 

participação de número significativo de professores e estudantes. 

Já as polít icas insti tucionais de extensão, com ênfase à formação inicial e 

continuada e à relevância social também se encontram adequadamente 

implantadas e acompanhadas, ressaltadas a sua vinculação entre o entorno 

institucional a formação acadêmica do aluno. 

Sendo assim, a CPA, no que diz respeito à Dimensão 02, declara que o 

IBRATEC cumpre as polít icas, normas e estímulos para o ensino, a pesquisa e a 

extensão [graduação e pós-graduação], todos coerentes com o que estipula o PDI 

e os demais documentos oficiais da insti tuição e respaldados no parecer das três 

últ imas visitas técnicas que atestaram o cumprimento dessas diretrizes. 

A implementação das diretrizes e o acompanhamento das ações dirigidas para o 

cumprimento das polít icas, normas e estímulos para o ensino, à pesquisa e à 

extensão são acessíveis ao conhecimento da comunidade e contam com a 

participação de número signif icativo de professores e estudantes, configurando 
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todas elas atividades adequadamente implantadas, acompanhadas e 

documentadas. 

As atividades desenvolvidas no campo do ensino, pesquisa e extensão 

encontram-se, em sua maioria, documentados e regulamentados, permitindo 

assim o acompanhamento dessas atividades pelas coordenações mediante 

registro em ata, quando das reuniões periódicas (semestrais) com o colegiado, e 

durante reuniões extraordinárias, quando necessárias. 

 

Dimensão 3 

 

A CPA informa que a responsabil idade social da instituição, no que se refere à 

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural encontra coerência com o que est ipulam os documentos 

oficiais da instituição. 

Nesse sentido, as ações de responsabil idade social praticadas pelo Ibratec estão 

coerentes com o PDI, condizentes, portanto, com as diretrizes institucionais e 

adequadamente implantadas e acompanhadas, incluindo ações voltadas para o 

desenvolvimento socioeconômico e educacional da região. 

No que diz respeito à inclusão social, a CPA informa a existência de ações 

resultam de diretrizes institucionais adequadamente implantadas e 

acompanhadas. O mesmo ocorre em relação às questões envolvendo o meio-

ambiente, a memória e o patrimônio cultural, além da produção artística. 
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As seguintes ações e iniciativas comprovam as declarações até aqui feitas no 

que concerne à Dimensão 03: A Faculdade Ibratec, preocupada com a qualidade 

de vida e o respeito ao meio ambiente, vem adotando ações educativas e 

contínuas, que têm como objetivo sensibil izar e mobil izar os colaboradores na 

criação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo. 

Realizamos a implantação da coleta seletiva; coleta de baterias e pilhas; 

divulgação de cartazes educacionais com esclarecimentos sobre saúde 

(colesterol, combate ao mosquito Aedes Aegypti , al imentação saudável, etc) e 

meio ambiente (economia e combate ao desperdício de energia e materiais, entre 

outros). No que diz respeito a ações sociais, a instituição concede bolsas de 

estudo, nas seguintes modal idades: 100% para funcionários e docentes da 

instituição; 50% para parentes de primeiro grau; 20% para ex-alunos e 50% para 

alunos laureados, além de conceder descontos de 19% a 32% para alunos com 

renda de 1 a 4 salários mínimos. Além desses programas, a faculdade, em 

parceria com o EducaMais e o QueroBolsa, oferece descontos de até 50% para 

vagas remanescentes. O setor acadêmico e de recursos humanos são os 

responsáveis pela aplicação, cumprimento e acompanhamento dessas ações. A 

instituição também faz adesão aos programas governamentais do PROUNI/FIES. 

 

Dimensão 4 

 

No que diz respeito à coerência entre às ações de comunicação com a sociedade 

a CPA informa que essas se encontram previstas nos documentos oficiais de 

forma coerentes, especialmente o PDI. 
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Tais canais de comunicação e sistemas de informação para a interação interna e 

externa funcionam adequadamente, são acessíveis às comunidades interna e 

externa e possibil i tam a divulgação das ações da instituição. 

Além disso, há ainda ouvidoria implantada desde 2007, funcionando segundo 

padrões de qualidade claramente estabelecidos, confeccionado e submetido à 

deliberação pelo Colegiado Pleno da insti tuição. 

Os registros e observações da Ouvidoria são efetivamente levados em 

consideração pelas instâncias acadêmica e administrativa, em articulação com 

noticias e resultados gerados pela CPA, veiculados pelo site da instituição. 

A Ouvidoria funciona segundo padrões de qualidade claramente estabelecidos, 

dispondo de pessoal e infraestrutura adequada, e contando com registros e 

observações efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas 

e administrativas superiores em art iculação com a CPA. 

O acompanhamento dessas atividades fica a cargo do setor de comunicação e 

marketing, responsável pela confecção de relatórios periódicos, tornados 

públicos e acessíveis à comunidade acadêmica, ocorrendo dessa forma adequada 

divulgação das ações da instituição. 

A CPA respalda as declarações aqui prestadas com base em declarações 

constantes, não apenas da previsão dessas ações no PDI, como em relatórios, 

atas, e-mails produzidos pelo setor e devidamente arquivados. 

 

Dimensão 5 

A CPA informa que em relação à Dimensão 05, as polít icas de pessoal, de 

carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrat ivo, além de seu 
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aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições de trabalho estão 

coerentes com o PDI. 

Nesse sentido, a maioria do corpo docente do Ibratec tem, no mínimo, formação 

de pós-graduação lato sensu e experiência profissional e acadêmica adequadas 

às polít icas constantes dos documentos oficiais da IES. 

Da mesma forma, as polít icas de capacitação e de acompanhamento do trabalho 

docente estão devidamente implementadas e são acompanhadas.  

A instituição conta ainda com Plano de Carreira Docente protocolado por órgão 

do Ministério do Trabalho e Emprego, implementado e difundido na comunidade 

acadêmica. 

No que diz respeito ao perfi l  ( formação e experiência) e as polít icas de 

capacitação, o corpo técnico-administrat ivo está adequado às polít icas 

constantes dos documentos oficiais da instituição, tendo Plano de Cargos e 

Salários protocolado por órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, 

devidamente implementado e difundido. 

Além do PDI, a CPA atesta as declarações efetuadas sobre a Dimensão 05, 

mediante referência a atas resultantes de reuniões do colegiado e do colegiado 

pleno nas quais é possível constatar del iberações a respeito dos aspectos aqui 

declarados.  

 

Dimensão 6 

 

A CPA informa, ainda, que quanto à organização e gestão do Ibratec, 

especialmente no que diz respeito ao funcionamento e representatividade dos 
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colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 

participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios, 

verif ica-se coerência entre o PDI, a organização e gestão e as polít icas fi rmadas 

em documentos oficiais da instituição ao longo dos processos decisórios. 

Veri fica-se ainda que a gestão institucional encontra-se pautada em princípios 

de qualidade, e resultam da articulação de diretrizes, funcionamento, 

representação e autonomia nos Conselhos Superiores, cumprindo-se assim os 

disposit ivos regimentais e estatutários. 

Além disso, há ampla participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos 

processos decisórios. 

 

Dimensão 7 

 

A CPA, no quesito referente à infraestrutura física, especialmente a de ensino e 

de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação informa que 

existe coerência entre esses aspectos e o estabelecido em documentos oficiais, 

especificamente o PDI.  

Há, portanto, instalações gerais para o ensino, para a pesquisa, atividades 

culturais, espaços de convivência, e para laboratórios didáticos e de pesquisa em 

quantidade e qualidade adequadas. 

A CPA informa ainda que quanto à biblioteca (acervo, serviços e espaço físico) 

as condições refletem ações adequadas de atualização e ampliação do acervo 

bibliográfico e dos serviços do setor. 
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Assim sendo, a CPA atesta que o Ibratec apresenta coerência entre o que 

estabelece os documentos oficiais e a infraestrutura física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Em recentes visitas técnicas, três comissões de avaliação externa pronunciaram-

se oficial e favoravelmente ao setor, conforme relatórios disponíveis no sistema 

e-Mec. 

Existem, portanto, não apenas o que se veri fica fisicamente, mas também 

documentos, além do PDI, e das declarações fornecidas pelas coordenações e 

avaliações interna e externa que atestam o que é aqui declarado a respeito desta 

dimensão. 

 

Dimensão 8 

 

A Comissão Própria de Avaliação, ao analisar o planejamento e avaliação, 

especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 

institucional declara que os mesmos estão coerentes com o especificado no PDI 

e nos diplomas legais oficialmente instituídos. A CPA está implantada e 

funciona adequadamente, havendo efetiva participação da comunidade interna 

(professores, estudantes e técnico-administrativos) e externa nos processos de 

auto-avaliação insti tucional. Havendo ainda divulgação das análises e dos 

resultados das avaliações, estando essas informações acessíveis à comunidade 

acadêmica. A instituição, portanto, implementa adequadamente ações 

acadêmico-administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação e das 

avaliações externas. 
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Há, assim, coerência entre o planejamento e a avaliação, especialmente em 

relação a processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional, com o 

estabelecido em documentos oficiais, especialmente, do ponto de vista interno, 

de acordo com o especificado no PDI e no regulamento da CPA. 

A CPA tem agido com transparência e contado com o apoio das direção e 

coordenações, além dos segmentos e setores em geral, com especial destaque 

para o setor de Tecnologia da Informação do Ibratec, responsável pela produção 

das plataformas de avaliação interna. 

Do ponto de vista acadêmico, os trabalhos da aval iação têm levado em conta 

aspectos como qual idade de ensino com base na qualidade das informações 

coletas, analisadas e divulgadas pela CPA, aspecto que tem gerado reflexões 

importantes aos gestores da instituição. 

Por fim, os trabalhos da CPA têm sido uti l izados pela gestão da Faculdade no 

sentido de comunicar-se com a comunidade acadêmica mediante a publicidade 

de seus resultados. Essa informação tem se veri ficado na publicização dos 

resultados das avaliações no site da instituição. 

Em relação às avaliações efetuadas a respeito do corpo docente o mesmo tem 

acesso direto à CPA ou às coordenações e direção a quem os resultados são 

enviados para a comunicação com o corpo docente sobre questões acadêmico-

pedagógica e de desempenho. 

No que se refere às avaliações externas, as últ imas três visitas técnicas 

constataram não apenas a existência, mas sobretudo o funcionamento da CPA, 

conforme relatórios disponíveis no sistema e-Mec. 
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Dimensão 9 

 

A CPA veri fica, no que compete às polít icas de atendimento aos discentes, 

coerência com o que estabelecem os documentos oficiais, especialmente com o 

que estipula o PDI. 

Constata a CPA, dessa forma, a existência de programas de apoio ao 

desenvolvimento acadêmico dos discentes, referentes à real ização de eventos 

como atividades cientí ficas, técnicas, além de divulgação da sua produção 

implantados de forma adequada. 

Tais atividades dispõem de condições institucionais de atendimento ao discente, 

envolvendo polít icas de acesso, seleção e permanência de estudantes, mediante 

cri térios de acompanhamento pedagógico e existência de espaço de participação 

e de convivência, mantidos pela instituição, de forma adequada, em art iculação 

com as polít icas públ icas e com o contexto social.  

Além disso, a CPA atesta a existência de acompanhamento de egressos e criação 

de oportunidades de formação continuada, mediante mecanismos e 

procedimentos voltados para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação 

recebida, tanto curricular quanto ética. Além disso, o Ibratec possui mecanismos 

de obtenção de informações como o índice de ocupação entre os seus egressos e 

o estabelecimento de relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida. 

Conta ainda o Ibratec com a opinião dos empregadores dos egressos. 

Informações essas ut i l izadas para revisar o plano e os programas institucionais. 

Tais planos e programas são periodicamente atualizados. 
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Dimensão 10 

 

A CPA declara que no tocante à Dimensão 10, as questões envolvendo a 

sustentabil idade financeira da instituição, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior apresentam 

coerência com o estabelecido em documentos oficiais, especialmente o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

A sustentabil idade financeira da inst ituição e suas polít icas de captação e 

alocação de recursos mostram-se, assim, adequadas à proposta de 

desenvolvimento da instituição, conforme a previsão orçamentária e o plano 

acadêmico mediante a verificação da compatibil idade entre cursos oferecidos e 

as verbas e os recursos disponíveis. Exist indo, ainda, adequado controle entre as 

despesas efetivas, correntes, de capital e de investimento direcionadas à 

aplicação de recursos necessários à aquisição de equipamentos e de expansão 

e/ou conservação do espaço físico necessárias à adequada implementação dos 

programas de ensino, pesquisa e extensão. 

Desse modo, a sustentabil idade financeira da IES apresenta coerência com o 

significado social da continuidade dos compromissos assumidos para a oferta da 

educação superior. 

O aqui exposto encontra respaldo na documentação apresentada às três últ imas 

comissões técnicas que visitaram o Ibratec não final do segundo semestre de 

2015, em função do credenciamento de três novos cursos de educação superior 

(Administração, Recursos Humanos e Gestão Financeira). 
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Assim, sendo a proposta de desenvolvimento da instituição, incluindo a captação 

de recursos, orçamento previsto, compatibil idade entre cursos oferecidos e as 

verbas e os recursos disponíveis são sat isfatórias, existindo equilíbrio 

compatível com seus compromissos e at ividades. 
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4. CAPÍTULO - AVALIAÇÃO INTERNA 2015.2 
 

Reunião extraordinária, realizada em dezessete de setembro do no de dois mil  e 

quinze reuniu os membros da CPA e o funcionário Kennedy Serafim Ximenes, 

Desenvolvedor de Software, além do professor Marcos Antônio Alves Gondim, 

Coordenador do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). 

A reunião teve por pauta a reconfiguração da composição da Comissão e 

deliberações sobre a promoção de condições objetivas para o início da Avaliação 

docente e da avaliação institucional do segundo semestre de 2015. 

Consultado, o colaborador Kennedy Ximenes expôs os procedimentos de 

preparação do sistema para a execução do processo de avaliação institucional e 

docente. 

Por sua vez, a Comissão propôs e seus membros acataram que a avaliação 

seguisse o trâmite que a constitui desde o início de seu funcionamento, a saber: 

preparação e l iberação das aval iações no sistema de gestão acadêmica, com 

início no dia 21 de setembro e que seu prazo fosse ampliado, com conclusão 

prevista para o dia 03 de outubro, visando atingir o máximo possível de 

participantes e garantir assim não apenas um quórum adequado, mas, sobretudo 

uma significância estatíst ica suficiente para a devida análise e inferência dos 

dados e informações a serem examinados. 

Dando prosseguimento às deliberações, foi proposta o agendamento de eleição 

de representantes para cada turma e dentre eles a elaboração de um pleito para a 

escolha de um representante do corpo discente na CPA com assento na CPA. 
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Conforme sugestão da Direção Acadêmica foi proposto a participação do 

professor Marcos Gondim, Coordenador do ENADE, como membro da CPA, 

buscando ampliar sua integração com corpo discente. 

Finalmente, foi  aprovado o encaminhamento, pelo professor David do 

Nascimento Batista, de solicitação de apoio aos coordenadores, para 

colaborarem com o processo de sensibil ização do corpo discente visando a 

ampliação do processo avaliativo. 

Discutidos todos esses aspectos e providenciados os encaminhamentos 

necessários e concluída a avaliação, os seguintes resultados foram alcançados:  

70 (setenta) docentes avaliados, 481 (quatrocentas e oitenta e uma) 

manifestações discentes, com média geral atribuída ao corpo docente, pelos 

alunos, equivalente a 8,4 pontos.  

A CPA identi ficou, juntamente com o setor de TI, problemas técnicos nos 

laboratórios que foram prontamente solucionados. 

Em virtude de feriados sucessivos, e que interromperam o processo avaliativo, o 

mesmo foi retomado na semana subsequente, sem prejuízo aos trabalhos da CPA. 

 

Reformulações do processo avaliativo 

 

A análise longitudinal dos processos avaliativos na Unibratec conseguiu apurar 

que há participação do corpo discente, desde a primeira avaliação, equivalente a 

40% do segmento, aspecto que reflete a manifestação espontânea da comunidade 

acadêmica, mas que a CPA julga importante ser ampliado. 
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A participação dos demais seguimentos tem se mostrado satisfatória e muito 

acima daquela veri ficada entre os alunos. 

Medidas no sentido de melhoria do desempenho no segmento discente vem sendo 

analisadas juntamente com a comunidade acadêmica, visando ao aumento da 

participação desses percentuais. 

O cri tério a ser adotado, a partir da aval iação institucional 2016.1, por sugestão 

da CPA, será a adoção de uma plataforma mais ágil e não vinculada. 

Pelo critério de GRAU DE SATISFAÇÃO, a ser medido numericamente, teremos 

uma avaliação que correrá mediante aposição de nota, numa escala de 0 a 10, 

pelo avaliando, em relação aos itens que ele considera ser de seu interesse 

julgar. 

Tabelas de rápido preenchimento serão adotadas, e submetidas a todos 

avaliandos. 

A primeira tabela consiste de uma lista com todos itens referentes à estrutura e 

infraestrutura da inst ituição. 

A segunda tabela contém a avaliação do corpo docente pelo corpo discente, 

elaborada de forma a ser ut i l izada por ambos os segmentos, permit indo assim 

uma avaliação do tipo 360º. Essa l ista de aspectos é composta de questões 

fundamentalmente acadêmicas e pedagógicas. 

O mesmo critério será adotado em relação aos funcionários. 

Finalmente, a matriz para coleta de dados e informações será composta por 

questionários setoriais a serem respondidos por funcionários, coordenações e 

direção, contendo informações a serem prestadas e que se referem 
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especificamente às 10 Dimensões que constituem a avaliação interna e que 

servem de pauta para as avaliações externas. 

A CPA sugeriu, e as coordenações e direção acataram, que ao final de cada item 

a ser avaliado seja disponibil izado um espaço para manifestações subjetivas de 

todos setores e segmentos avaliados. Essa medida tem por objetivo a coleta 

qualitativa de subsídios adicionais que substanciem o processo de coleta com 

informações pontuais, mais aprofundadas. Antes o espaço parta manifestação 

subjetiva era oferecido ao final da avaliação. 

Na modalidade de avaliação agora proposta o avaliando terá a possibil idade de 

manifestar-se [objet iva e/ou subjetivamente] apenas em relação aos itens que 

julgue mais relevantes, sem ser constrangido a ter de avaliar todos itens o que – 

segundo verifica CPA – gera descontentamento. A vinculação do encerramento 

da avaliação a condição de terem de ser avaliados todos itens, inclusive aqueles 

a respeito dos quais o avaliando não possui informação suficiente ou que não 

despertem o seu interesse, parece à CPA contraproducente para os fins da 

avaliação institucional, já que dessa forma a avaliação perde ou tem prejudicado 

seu caráter fundamental: a adesão espontânea do avaliando ao processo 

avaliativo. A avaliação é uma atitude de l ivre iniciativa do avaliando, e qualquer 

medida que venha a prejudicar esse princípio pode significar a coleta de uma 

massa de dados não representativa do pensamento e anseios dos que fornecem os 

dados e informações a serem analisados. 

Com isso, a CPA espera que a adesão aumente, ou que o registro de itens 

avaliados forneça de fato um cenário mais verdadeiro, registrando assim o 

verdadeiro animo avaliativo da comunidade acadêmica. 
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As listas contendo itens para medição do GRAU DE SATISFAÇÃO e os 

questionários internos encontram-se em anexo a este relatório. 

Finalmente, a CPA propõe o desenvolvimento de um disposit ivo eletrônico que 

permita o registro e somatório de acessos, um a um, quando do processo de 

avaliação: acessada a plataforma de aval iação, o acesso seja registrado 

numericamente. Com isso, as manifestações ficariam individualizadas e qualquer 

duplicação seria el iminada, impedindo assim superposição de avaliações. 
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5. CAPÍTULO - DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 
 

Ao longo do final do segundo semestre de 2015, ao Ibratec recebeu três 

comissões de credenciamento. A primeira, para o curso de Administração/ a 

segunda, para o curso de Gestão Financeira, e finalmente a terceira, para o curso 

de Gestão de recursos Humanos. 

Neste capítulo do presente relatório parcial, a Comissão Própria de Avaliação, 

registra os resultados fundamentais das avalições, bem como seus julgamentos e 

sugestões principais, além dos conceitos finais atribuídos a cada um dos cursos 

submetidos ao processo de credenciamento em questão. 

 

CURSO DE RECURSOS HUMANOS 

 

As considerações finais da Comissão de avaliadores resultante do processo de credenciamento a 

que foi submetido o Ibratec nas três ocasiões abaixo especificadas ocorreu de forma satisfatória e 

contou com as seguintes análises. 

A comissão de avaliação para o curso de Gestão de Recursos Humanos foi designada através do 

Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP, de 06 de novembro de 2015, tendo sido constituída 

pelos professores Rosimeri Ferraz Sabino (coordenadora) e André Pedral Sampaio de Sena, para 

a avaliação nº 122489, processo e-MEC 201500720, do ato regulatório de Autorização do Curso 

Superior de Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Ibratec, localizada em 

Recife/PE. 
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A avaliação transcorreu em ambiente favorável e produtivo, seguindo o roteiro previamente 

sugerido pelo INEP. A interação entre os avaliadores e integrantes da IES foi plena, sem 

nenhuma ocorrência prejudicial aos trabalhos. 

As reuniões com professores, CPA, NDE, e técnicos-administrativos, bem como os trabalhos 

internos da comissão, ocorreram adequadamente. 

Todos os recursos necessários e documentos solicitados por esta comissão foram 

disponibilizados, tendo a IES adotado postura de colaboração e comprometimento pleno para o 

sucesso dos trabalhos. 

Esta comissão registrou as considerações sobre cada uma das dimensões avaliadas e sobre os 

requisitos legais, todas integrantes deste relatório, atribuindo os seguintes conceitos por 

dimensão: Dimensão 1 – Conceito 3.1 Dimensão 2 – Conceito 4.0 Dimensão 3 – Conceito 3.4 

Em razão do exposto, e considerando, ainda, os referenciais de qualidade dispostos na legislação 

vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e 

neste instrumento de avaliação, o Curso Superior de Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos 

da Faculdade IBRATEC recebe desta comissão o CONCEITO FINAL - 3 (três). 

 

CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 

A Comissão de Avaliação (pertinente ao Processo número 201500679, avaliação nº 122486), 

para fins de Autorização de Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, da Faculdade 

de Tecnologia Ibratec, tendo realizado as ações preliminares de avaliação, as considerações sobre 

cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas integrantes deste 

relatório, e considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação vigente 

(diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento), 
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atribuíram, em consequência, os seguintes conceitos por Dimensão: Dimensão 1 – Organização 

Didático-Pedagógica: 4,0 Dimensão 2 – Corpo Docente: 4,0 Dimensão 3 – Infraestrutura: 3,9. 

Em razão do acima exposto e considerando ainda os referenciais de qualidade dispostos na 

legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

CONAES e neste instrumento de avaliação, o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Financeira da Faculdade de Tecnologia (IBRATEC), apresenta o conceito final 4, portanto, um 

perfil de qualidade MUITO BOM para início de atividades do curso. Sendo-lhe atribuído o 

CONCEITO FINAL 04. 

 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

A comissão constituída pelos professores José Alberto Seixas (coordenador) e David Fernando 

Ramos, que realizaram as ações preliminares de avaliação, bem como as considerações sobre 

cada uma das três dimensões avaliadas e respectivos requisitos legais dispostos na legislação 

vigente, nas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES 

atribuíram aa instituição Brasileiro de Tecnologia – Ibratec os seguintes conceitos por Dimensão: 

À Dimensão 01, avaliada nos quesitos política educacional, políticas institucionais no âmbito do 

curso, objetivos do curso, perfil profissional do egresso, estrutura curricular, conteúdos 

curriculares, metodologia, estágio curricular supervisionado, atividades complementares, apoio 

ao discente, ações decorrentes dos processos de avaliação de cursos, procedimentos de avaliação 

do processo ensino-aprendizagem e número de vagas recebeu após a análise global Conceito 4,8 

(quatro inteiros e oito décimos) tendo sido verificado que a proposta pedagógica do curso é 

inovadora e consistente. 
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À Dimensão 02, avaliada nos quesitos atuação do NDE, atuação do coordenador, experiência 

profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador, regime de trabalho 

do coordenador, titulação do corpo docente do curso, regime de trabalho do corpo docente, 

experiência profissional do corpo docente, experiência no magistério superior do corpo docente, 

funcionamento do colegiado do curso e produção científica, após a análise global dessa dimensão 

foi-lhe atribuída o Conceito 4,3 (quatro inteiros e três décimos) destacando-se titulação e a 

dedicação em tempo parcial/integral dos professores. 

À Dimensão 03, avaliada nos critérios gabinetes de trabalho, espaço de trabalho para a 

coordenação do curso, sala de professores, salas de aula, acessos dos alunos a equipamentos de 

informática, bibliografia básica e complementar, periódicos científicos, recebeu após a análise 

global o Conceito 5,0 (cinco).  

Em suma, os conceitos atribuídos às três dimensões fundamentais após a análise global a que 

foram submetidas resultou, respectivamente na seguinte pontuação: Dimensão 01 – 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA – Conceito: 4,8; Dimensão 02 – CORPO 

DOCENTE – Conceito: 4,3; Dimensão 3 – INFRAESTRUTURA – Conceito = 5,0 CONCEITO 

FINAL: 5,0 (cinco) 

 

Portanto, embora a IES possua um perfil tecnológico e em razão do acima exposto, e 

considerados os referenciais de qualidade dispostos na Legislação vigente, a IES está preparada 

para ofertar o Curso de Bacharelado em Administração, segundo aferição da comissão, apresenta 

após a verificação de um perfil de qualidade excelente com CONCEITO FINAL 5,0 (cinco). 
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6. Considerações finais 
 

Ao final do presente relato, a CPA informa que em todos os segmentos do presente relatório as 

suas atividades transcorreram dentro da mais perfeita normalidade, tendo recebido o apoio 

necessário de todos segmentos, setores e responsáveis que constituem a instituição Brasileiro de 

Tecnologia – IBRATEC, razão pela qual concluímos o presente relatório parcial com a 

impressão de que o mesmo atende as determinações oficiais, estando assim conforme o que 

estabelece a legislação educacional em vigor. 

A Comissão Própria de Avaliação, concluindo assim mais uma etapa de seus trabalhos, por seus 

abaixo assinados firma o presente relatório e procede ao seu envio ao Ministério da 

Educação (MEC), à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) e a instituição Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


