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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 – Dados da IES 
 
Escola Superior Nacional de Seguros – ESNS. 
 
Faculdade Privada Sem Fins Lucrativos. 
 
Endereço: Rua Senador Dantas, 74 – Subsolo, Loja, 2º, 3º e 4º andares – 
Centro - Rio de Janeiro – RJ. 
 
Mantenedora: Fundação Escola Nacional de Seguros 
 
Endereço: Rua Senador Dantas, 74 – Subsolo, Loja, 3º, 4º e 14º andares – 
Centro - Rio de Janeiro – RJ. 
 
1.2 Dados da CPA 
 
 Representante dos Docentes: Maurício Viot – Presidente. 
 
 Representante da Comunidade: Lúcio Antonio Marques. 
 
 Representante dos Discentes: Fabiano de Freitas Silveira Nobre. 
 
 Representante do Corpo Técnico-Administrativo: Neyze Pereira Rocha. 
 
 Secretária: Neyze Pereira Rocha 
 
Ato de designação da CPA: Instrução Normativa ESNS nº 123 DE 
30/09/2015. 
 
Período de Mandato: 2.015 a 2.017 
 



    ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS 
 

 

 

4 

 

 

 

1.3 Planejamento estratégico da auto avaliação. 
 

A Escola Superior Nacional de Seguros - ESNS, mantida pela Fundação 

Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG (atualmente Escola Nacional de 

Seguros – ENS), foi credenciada pelo MEC, através da Portaria nº 2.229, de 

23/06/2005, publicada no DOU de 27/06/2005 e foi autorizada a ministrar o 

curso de graduação em Administração, modalidade bacharelado, com linha de 

formação em seguros e previdência, tendo como limite territorial o Município do 

Rio de Janeiro, através da Portaria nº 2.230 de 23/06/2005, publicada no DOU 

de 27/06/2005, com a missão de promover o ensino, a pesquisa e a extensão 

em nível superior, visando ao pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.       . 

No período de 23 a 26 de maio de 2010 a Escola Superior Nacional de Seguros 

teve nova visita do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

INEP, desta vez da Comissão de Verificação para o reconhecimento do curso 

e, obteve, daquele Instituto, o conceito global “4” (quatro), conforme 

Relatório nº 63.039, disponível no “e-mec”, tendo o MEC, através da Portaria nº 

1.720, de 18/10/2010, publicada no DOU de 18/10/2010, reconhecido o 

citado curso, com 90 (noventa) vagas totais anuais e no turno noturno, para a 

realização no endereço da IES já citado. 

Em setembro de 2013 o curso de graduação em Administração da Escola 
Superior Nacional de Seguros obteve a nota 4 no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes – ENADE, no final do ano de 2013 obteve um 
CPC – Conceito Preliminar de Curso e IGC – Índice Geral de Curso a nota 
4 e obteve a renovação de reconhecimento também com a nota 4. 

Em abril de 2014, a Escola Superior Nacional de Seguros foi avaliada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e através do 

Relatório de Avaliação nº 102.748 recebeu o conceito 4 (quatro). 

Em junho de 2015, a Escola Superior Nacional de Seguros foi autorizada 

pelo MEC, através da Portaria MEC n.º 401, 29/05/2015, Processo de 

Autorização – Registro e-Mec nº 201401038, publicado no DOU 102 de 

01/06/2005 a ofertar o Curso de Gestão de Seguros, no grau 

TECNOLÓGICO e na modalidade presencial. 
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A Escola Nacional de Seguros foi fundada em 1971 pelo então Instituto de 

Resseguros do Brasil (hoje IRB Brasil Resseguros S/A - IRB-Brasil Re), pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pela Federação Nacional 

das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização - FENASEG (hoje 

Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada 

e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg), tendo, posteriormente, 

passado a integrar as mantenedoras a Federação Nacional dos Corretores de 

Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, 

das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros – FENACOR.  A Escola 

Nacional de Seguros foi fundada com o objetivo de promover o ensino, o 

conhecimento e a pesquisa do seguro, além do aperfeiçoamento do mercado e 

o esclarecimento ao consumidor. 

Para atender a uma demanda cada vez mais crescente de administradores 

com conhecimentos em seguros e previdência, a ENS inovou, ao criar 

inicialmente a ESNS e em seguida a ESNS-SP, como únicas Instituições de 

Educação Superior no País que oferecem curso de graduação em 

Administração, na modalidade bacharelado, com linha de formação específica 

para os recursos humanos que atuam ou pretendem atuar como 

Administradores no segmento de seguros e previdência. 

Com o intuito de continuar com a missão declarada de “promover o ensino, a 

pesquisa e a extensão em nível superior, visando ao pleno desenvolvimento do 

aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”, a ESNS aprovou o seu novo Plano de Desenvolvimento Institucional 

- PDI para o período 2013/2017. 

Este PDI, juntamente com os Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs 

(Graduação em Administração de Empresas e Tecnólogo em Gestão de 

Seguros) constituem a base de sustentação e do crescimento da ESNS, sendo 

os instrumentos básicos utilizados para a criação e implantação de todo e 

qualquer programa ou projeto de seu desenvolvimento e foram utilizados como 

base para esta Auto Avaliação. 

Em conformidade com os citados PDI e PPCs e fundamentada na Lei Nº 

10.861 de 14/04/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), a ESNS, instalou a sua CPA e adotou os 

http://www.irb-brasilre.com.br/
http://www.susep.gov.br/
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critérios de Auto-Avaliação dispostos na referida Lei, buscando atingir o grau 

de excelência na educação superior. 

Como citado nos Relatórios anteriores, no seu Projeto de Auto-Avaliação, a 

Escola Superior Nacional de Seguros do Rio de Janeiro, definiu que a auto-

avaliação é um importante instrumento para a tomada de decisão de seus 

dirigentes e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a 

missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma 

autoconsciência, nos membros da comunidade acadêmica, de suas 

qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro.  

O processo de auto-avaliação da Escola Superior Nacional de Seguros do Rio 

de Janeiro continua levando em conta a democracia institucional, a liberdade 

nas ações e ética no fazer, a articulação entre a qualidade e a quantidade, a 

sensibilidade institucional para mudança, e mais os seguintes princípios:  

a) da Globalidade, já que a avaliação abrange todos os elementos que 

compõem a Instituição. 

b) da Comparabilidade, uma vez que busca padronizar os conceitos e os 

indicadores de desempenho para avaliar o processo evolutivo da Instituição. 

c) do Respeito à identidade da Instituição, não olvidando suas 

características próprias. 

d) da Legitimidade, na utilização de informações fidedignas e na definição e 

utilização de metodologias e indicadores suficientemente hábeis para agregar 

conhecimento sobre a realidade da IES. 

e) do Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo 

avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios. 

A CPA definiu como condições fundamentais, para a coordenação do seu 

trabalho: a participação dos integrantes da Instituição em todas as etapas do 

processo; o compromisso explícito dos dirigentes da Escola Superior Nacional 

de Seguros do Rio de Janeiro, em relação ao processo avaliativo; a qualidade 

das informações válidas e confiáveis de todos os envolvidos no processo; e o 

uso efetivo dos resultados das avaliações externas realizadas pelos 
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especialistas do MEC/INEP, além do PDI e dos PPCs atualizados pela 

Instituição. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO DA CPA 

Para o processo de Auto Avaliação em 2015 manteve a mesma metodologia de 

trabalho pré-definida por ocasião da instalação da primeira CPA pela ESNS, 

através da qual vem se procurando assegurar a coerência entre as ações 

planejadas pela IES e as medidas efetivamente adotadas, a interatividade entre 

os participantes e a observância aos prazos especificados no PDI.  

Foi constatado por esta CPA que a ESNS vem cumprindo o seu compromisso 

com a qualidade e seguindo a proposta de crescimento apresentada em 2009, 

representadas pelos quatro pilares no seguinte diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No que tange à qualidade dos Discentes, a Diretoria da ESNS estabeleceu 
como ponto crítico a ser acompanhado. Um rigoroso processo seletivo, visando 
elevar o nível dos ingressantes o que vem ocorrendo nos processos seletivos 
desde 2013. 
 
Quanto aos docentes (educadores), além dos programas existentes, a 
Instituição estará promovendo: 
 

• Mecanismos de atualização, avaliação e integração com programa de 

palestras, já implantados; 

Qualidade dos Discentes 

Qualidade da 

Infraestrutura 

Qualidade dos Docentes 

(Educadores) 

Avaliação do Mercado 

Qualidade do 

Conhecimento 
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• Interação com programa de pesquisa e de publicações, em fase de 

implantação;  

  

•  Programa de aprimoramento da didática e de comunicação; e 

  

• Mecanismo de estímulo, retribuição e recompensa, em fase de 

implantação. 

 

A ESNS pretendendo aumentar a qualidade do conhecimento desenvolveu seu 

modelo de projeto de pesquisa e produção cultural, artística ou tecnológica e 

incentiva a difusão do conhecimento. 

 

As instalações físicas da ESNS são de excelente qualidade e estão adequadas 

à proposta do curso.  

 

Ao longo de 2015 a CPA realizou as seguintes atividades: 

 sensibilização do alunado para a avaliação institucional; 
 
 organização e sistematização das ideias, solicitações, demandas e 

sugestões oriundas das reuniões e dos contatos pessoais com 
discentes, docentes e pessoal do corpo de apoio técnico-administrativo; 
 

 disponibilização a todos os discentes, docentes e corpo técnico-
administrativo da proposta do processo de avaliação interna da ESNS e 
esclarecimentos sobre o SINAES e divulgação no site da Escola do 
último Relatório da CPA. 

 
 definição da composição dos grupos de trabalho, para a formação do 

banco de dados para a avaliação dos indicadores de desempenho; 
 

 definição e construção dos instrumentos para coleta de dados: 
entrevistas, questionários, reuniões e outros; 
 

 inclusão de perguntas sobre a participação e avaliação dos discentes 
sobre a nova oferta de cursos gratuitos em EAD (Gestão de Mudanças e 
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Responsabilidade social empresarial como vantagem competitiva) e que 
também foram ofertados a toda a comunidade.  
 

 definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 
 

 definição de formato do relatório de auto-avaliação; 
 

 implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações; 
 

 elaboração de relatório; e 
 

 aplicação dos instrumentos de avaliação aos discentes, docentes e 
corpo técnico-administrativo.  

 
 

2.1 Instrumentos de auto avaliação: 
 

A CPA manteve os instrumentos de avaliação interna desenvolvidos a partir da 

definição das variáveis e dos itens de controles de qualidade, afetos a cada 

uma das 10 dimensões contidas no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004.  

Esses instrumentos contemplam abordagens quantitativas e qualitativas.  

Além do PDI, do PPCs, da Direção e da Coordenação da ESNS, para a coleta 
de dados e informações, esta CPA utilizou os seguintes instrumentos:  
 

 Questionário aplicado aos discentes que avaliaram a atuação dos 
docentes. 

 
 Questionário aplicado aos discentes que avaliaram as instalações, a 

Biblioteca, o laboratório de informática e a relação com a Coordenação e 
demais departamentos acadêmico-administrativos da ESNS. 
 

 Questionário aplicado aos discentes para definir o seu perfil sócio-
econômico e cultural. 
 

 Questionário aplicado aos discentes que avaliaram a qualidade e a 
pertinência das palestras e seminários oferecidos pela ESNS e sua 
posição em relação a outras IES, no mesmo limite territorial de atuação. 
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 Questionário aplicado aos docentes que avaliaram as instalações, a 
proposta pedagógica, a atuação da Coordenação, da Direção da 
Instituição e o nível de adequação do PPC à formação profissional do 
discente, dentre outros. 
 

 Reunião com o representante da Sociedade Civil organizada para obter 
informações sobre as expectativas da comunidade em relação às ações 
da ESNS. A partir do próximo ano a ESNS realizará também uma 
pesquisa junto a comunidade através de questionário. 

 
No desenvolvimento do processo de elaboração dos questionários, a CPA 

inseriu questões que permitissem: 

 traçar o perfil dos estudantes, ingressantes ou concluintes, do curso de 

graduação oferecido pela Instituição; 

 

 conhecer a opinião dos discentes a respeito do ambiente acadêmico em 

que se realiza a sua formação; 

 

 consolidar informações para promover a melhoria das condições de ensino 

e dos procedimentos didático-pedagógicos previstos no PDI e PPC da 

ESNS; 

 

 identificar potencialidades e fragilidades na operação da Instituição, e 

conhecer considerações dos discentes, dos docentes e da Sociedade Civil 

organizada, no sentido de proporcionar melhorias e mudanças nos 

processos e nos serviços oferecidos pela ESNS, buscando elevar o curso e 

a Instituição ao grau de excelência na educação superior. 
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2.2 Formas de análise e tratamento dos dados: 

Mantendo o padrão de análise e tratamento dos dados instituídos e aprovados 

pela CPA, procedeu-se à coleta dos dados e das informações necessárias ao 

trabalho de análise das Dimensões, da mesma forma que no ano anterior. 

A coleta foi realizada de forma direta dentro do intervalo de tempo previsto pela 

CPA, através de Questionários e entrevistas com representantes da ESNS. 

Após a obtenção dos dados, estes foram cuidadosamente criticados, à procura 

de possíveis falhas e imperfeições, a fim de não se incorrer em erros que 

pudessem influenciar nos resultados.  

O tratamento dos dados e informações consistiu no seu processamento e na 

sua disposição mediante critérios de classificação manual e/ou eletrônica.  

Para facilitar o exame, apresentamos a maioria dos dados coletados dos 

questionários sob a forma de gráficos. 

Após a apresentação e tratamento dos dados, os resultados foram tabulados e 

fazem parte das conclusões do presente relatório. 

Estes resultados e conclusões foram colocados à disposição dos membros da 

CPA para análise e pareceres, assim como os questionários, os quais se 

encontram disponíveis para consulta, na secretaria da CPA. 

Ao final dos trabalhos de análise e discussão, esta CPA, elaborou este relatório 

consolidado, oferecendo propostas de melhoria e adequação de pontos onde 

foram detectadas fragilidades. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 
ANÁLISE DAS 10 DIMENSÕES DO SINAES POR EIXO: 
 
A seguir apresentamos, a análise das 10 dimensões do SINAES, distribuídas 
ao longo dos 5 eixos, conforme recomendação do MEC/INEP: 
 
3.1 Eixo 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (DIMENSÃO 

8 DO SINAES)  

A – AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CPA): 

A ESNS no Capítulo 8 do seu PDI – Período 2013/2017 – apresenta o seu 
Projeto de Auto Avaliação Institucional conduzido por esta CPA. 

A ESNS é uma IES que vem evoluindo rápida e progressivamente, 
primeiramente pela qualidade do planejamento previsto nos seus PDIs, onde 
as ações previstas nos respectivos cronogramas de metas vem sendo 
implementadas dentro dos prazos estabelecidas, assim como pela interação 
com esta Comissão. 

As práticas, a estrutura e demais ações de auto avaliação estão rigorosamente 
em consonância com o PDI e com o Regulamento desta CPA. 

Esta CPA é composta por 4 membros sendo um representante da comunidade 
externa, um representante do corpo técnico – administrativo, um representante 
dos discentes e outro dos docentes, sendo estes 2 últimos eleitos por seus 
pares, por meio eletrônico, através de um espaço específico criado no 
ambiente virtual da Escola. 

Em 2015, como de praxe, o processo de avaliação por esta CPA se iniciou com 
a sensibilização dos discentes, docentes e corpo técnico-administrativo, 
através de divulgação nas salas de aula e no ambiente virtual da abertura do 
período de Avaliação e de sua importância para a Instituição, para a 
Comunidade e para o engrandecimento do ensino superior em geral, seguido 
do preenchimento de questionários eletrônicos preenchidos principalmente no 
laboratório de informática em períodos pré-agendados, permitindo-se o seu 
preenchimento também nos locais de trabalho, domicílios, etc. dos 
respondentes. 

Esta CPA possui um Espaço exclusivo no ambiente virtual para proceder as 
avaliações pelos respondentes e apresentar resultados.  
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As respostas aos questionários são tabuladas pelos membros da CPA que se 
reúnem em sala específica a eles destinada, e os resultados são divulgados 
nas salas de aula, em palestra no auditório, em quadros nos corredores da 
Escola e a íntegra dos Relatórios disponibilizadas para a comunidade na 
página na Internet da ESNS (link: http://www.esns.org.br/escola/cpa.php).  
 
Os resultados da CPA de 2016 – ano 2015 - serão apresentados até 
31/03/2016, e divulgados em evento específico realizado no auditório, aberto 
aos docentes, discentes, corpo técnico-administrativo, etc., além de terem 
quadros resumos distribuídos nos corredores da Escola. 

Os resultados das avaliações desta CPA vêm sendo utilizados pela Direção da 
ESNS e pela Coordenação de Curso como uma das formas de planejamento e 
implantação de ações acadêmico-administrativas visando a melhoria constante 
da qualidade dos serviços educacionais prestados. 

Embora não existam muitas recomendações desta CPA nos Relatórios 
anteriores, observamos que todas foram criteriosamente analisadas pela 
Direção e implementadas, dentre as quais destacamos as seguintes: 

 Em 2010 esta CPA relacionou, através do Comunicado CPA ESNS Nº 
01/2010, diversas ações implementadas pela ESNS, conforme sua 
recomendação, em cada uma das 10 dimensões do SINAES, por ela 
avaliada, 

 Em 26/01/2012 esta CPA enviou à ESNS uma relação de sugestões e 
críticas dos discentes e em 19/03/2012 a ESNS enviou uma carta 
detalhando as ações implementadas em atendimento à solicitação dos 
alunos e conforme apontados no Relatório desta CPA, com excelentes 
resultados. 
 

http://www.esns.org.br/escola/cpa.php
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B – AÇÕES IMPLEMENTADAS A PARTIR DAS CITAÇÕES DO RELATÓRIO 

DE AVALIAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO Nº 61040 – PERÍODO DA 

VISITA: 16 A 21/08/2009: 

 

Assim como ocorreu com as recomendações desta CPA, a ESNS também 

prontamente atendeu às recomendações dos avaliadores externos, como 

segue: 

 

DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

1 – A Missão e o PDI. 
Pouca divulgação dos 

resultados das avaliações 

Ampla divulgação realizada nas salas de aula 
e em eventos específicos no auditório para 

toda a comunidade; 

Resumo dos resultados distribuídos nos 
corredores das dependências da ESNS. 

Disponibilização dos últimos Relatórios da 
CPA e de Avaliação Externa, na página da 

Escola na Internet. 

   DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

2 – A Política para o Ensino, a 
pesquisa, a extensão e as 

respectivas normas de 
operacionalização, incluídos os 

procedimentos para o estímulo à 
produção acadêmica, para as 

bolsas de pesquisa, de monitoria 
e demais modalidades. 

As práticas de pesquisa estão 
em fase de implantação, já 

existindo regulamentação da 
atividade de 

iniciação científica. 

A ESNS de forma inovadora e, como previsto 
no item 2.4.2 do seu PDI (pág. 50 a 52) 

efetivamente implantou a prática da 
pesquisa, através de seu Escritório Modelo 

de Administração (EMA), que prioriza a 
pesquisa na busca de soluções inovadoras 

para os problemas enfrentados pelo mercado 
com diversos projetos que se constituirão nos 
TCCs dos alunos concluintes. Foi criado um 
espaço específico para a prática da pesquisa 

aplicada onde funciona o EMA. 
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Publicação em 2013 de Edital para um 
Programa de Iniciação Científica (PIC) com 
os objetivos de: fomentar as atividades de 
pesquisa de docentes e discentes nas áreas 
de conhecimento relacionadas ao curso 
vigente na Instituição;  despertar a vocação 
científica discente e incentivar a formação de 
pesquisadores; e desenvolver no aluno de 
graduação o pensamento e a criatividade 
científica, bem como incentivar a reflexão 
sobre os impactos da pesquisa acadêmica na 
melhoria da qualidade de vida da sociedade, 
nas atividades profissionais do pesquisador e 
do discente colaborador da ESNS. 

Criação em 2013 de um Programa de 
Estímulo à Produção Acadêmica pelos 
Docentes.  

  

 

DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

3 – A Responsabilidade Social da 
Instituição, considerada 

especialmente no que se refere à 
inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e 
social, à defesa do meio ambiente, 
da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural. 

 
 Foram constatadas ações de 

defesa do meio ambiente, ainda 
não integradas com atividades 
de Ensino, seja de graduação 

ou de pós-graduação. 

Integração das ações de defesa do meio 
ambiente, de Sustentabilidade, de Cultura 

Afro, etc. implementadas pela ESNS com as 
atividades de ensino através da  

abordagem dos temas de forma transversal 
em algumas disciplinas complementada por 

palestras específicas sobre tais assuntos. Foi 
firmada uma parceria com a Incubadora Afro-

Brasileira para o Projeto Piloto da ESNS 
“Ressignificando o Futuro”, voltado para o 

atendimento a aproximadamente 450 
microempreendedores de comunidades 

carentes do RJ. 

No âmbito da acessibilidade estão 
disponíveis na biblioteca da ESNS, 
ferramentas de apoio aos deficientes 
visuais (DOS VOX, LANE TTS e NVDA) e 
aos deficientes auditivos (Dicionário de 
LIBRAS), além da oferta anual do Curso de 
LIBRAS para Comunidade. 

      

DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 
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4 – A Comunicação com a 
Sociedade. 

Existe uma Ouvidoria, mas, ela 
apresenta um caráter não 

específico, ou seja, encontra-se 
diluída com recursos materiais e 

humanos alocados em outras 
atividades. 

Criação de sala própria para a Ouvidoria, 
devidamente sinalizada e com uma ouvidora 
que permanece disponível para atendimento 

aos alunos em dia e hora estabelecidos, 
tendo ainda disponível um e-mail específico 

para contatos fora do horário pré-
estabelecido e para agendamento de 
atendimento em outros dias, quando 
necessário (estas informações são 

divulgadas nos quadros de avisos das salas 
de aula e na página na Internet).                                  

A existência de poucos atendimentos pela 
ouvidoria e NAPP se justifica pelo porte da 

Faculdade e a harmonia na relação da 
Instituição com os discentes. 

Em 2008 os atendimentos eram 
realizados pelo Coordenador de 
Curso e, em 2009, a Ouvidoria 
estava implantada, mas não 

tinha estatística de 
atendimentos e não havia de 
placa de identificação de sua 

localização. 

   DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

5 – As Políticas de Pessoal, de 
Carreiras de Corpo Docente e 

Corpo Técnico-Administrativo seu 
Aperfeiçoamento, seu 

Desenvolvimento Profissional e 
suas Condições de Trabalho 

Os Planos de Carreira estão 
implantados, porém, estão 
somente protocolados no 
Ministério do Trabalho. 

Registro no Ministério do Trabalho, 
implementação plena e difusão de ambos os 

Planos de Carreira, com destaque para a 
implementação do programa de professores 

TI/TP com atividades extraclasse (AEC) 
específicas para os Projetos de 

desenvolvimento da ESNS. 

Deficiência na capacitação dos 
docentes. 

A ESNS realiza anualmente programas de 
capacitação dos docentes e corpo técnico-

administrativo de acordo com seu 
planejamento, como, por exemplo: a) o 

treinamento realizado em 09/2013 com a 
Empresa Eleve.RH para todos os 

professores onde foi definido o perfil 
comportamental do EDUCADOR e 

levantado o perfil comportamental de cada 
um, com o objetivo de que estes se 

capacitassem como educadores (o mesmo 
treinamento foi realizado para os funcionários 
do corpo técnico-administrativo da Gerência 

Administrativa Acadêmica) e b) o treinamento 
realizado em 2012 com a presença de 12 

professores, abordando a Didática do 
Pensamento Crítico. 

      

DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 
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6 – Organização e Gestão da 
Instituição, especialmente o 

funcionamento e 
representatividade dos 

Colegiados, sua Independência e 
Autonomia na Relação com a 

Mantenedora, e a Participação dos 
Segmentos da Comunidade 
Universitária nos Processos 

Decisórios.  

Os Conselhos estavam com seu 
processo de autonomia em 

construção devido à incipiência 
da ESNS 

Consolidação do processo de autonomia dos 
Órgãos colegiados da ESNS (Conselho 
Superior, NDE, Colegiado de Curso e 
CPA) e, consequente independência da 

mantida em relação à mantenedora nas suas 
decisões, conforme ATAS dos respectivos 

colegiados, Relatórios da CPA e ações 
implementadas pela IES. 

Superposição na relação 
mantenedora mantida. 

   DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

7 – Infra-estrutura Física, 
especialmente a de Ensino e de 

Pesquisa, Biblioteca, Recursos de 
Informação e Comunicação. 

Espaços de convivência 
limitados. 

Conforme previsto no PDI (pág. 98), além 
das atuais áreas de convivência, estará 

disponibilizado até o final deste semestre 
letivo, mais um “space lounge” com 
mobiliário moderno e adaptado para a 

convivência em ambiente educacional, com 
aproximadamente 33 m² no 2º andar, onde 

está atualmente localizada a Gerência 
Administrativa Acadêmica e criado espaço 

para EMA. 

   DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

8 – Planejamento e Avaliação, 
especialmente em relação aos 

Processos, Resultados e eficácia 
da Auto-Avaliação Institucional. 

Inexistência de Espaço próprio 
para o desenvolvimento das 

atividades da CPA. 

Criação de espaço próprio para a CPA no 
mezanino do 3º andar da ESNS com toda a 
infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

de suas atividades. 

Falta de mecanismos de 
institucionalização das 

recomendações para a direção 
da mantenedora. 

Criados e implementados os mecanismos de 
institucionalização das recomendações da 
CPA tanto para a direção da ESNS quanto 
da mantenedora, como pode ser verificado 

pelos próprios Relatórios da CPA e 
documentos citados no tópico “A – AUTO 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CPA)” 
precedentes. 

   DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 
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9 – Políticas de Atendimento aos 
Discentes. 

Políticas de incentivo à 
participação de atividades 

científicas. 

Implantado controle de egressos e 
desenvolvidas ações voltadas para 

atendimento aos mesmos como: o apoio e 
incentivo à criação da Associação dos 

Egressos, a concessão de bolsas de estudo 
em curso MBA, a realização de pesquisa 

visando identificar o progresso de sua 
trajetória, aprimorar o curso ofertado e 

estudar alternativas de cursos para 
atendimento às suas necessidades.  Foi 

apresentado a esta CPA o projeto de apoio à 
criação da Associação de Egressos e a 

última pesquisa realizada com os mesmos 
em 2013. 

Controle de egressos 

Criou-se e implantou-se o EMA onde 
passaram a ser desenvolvidas as práticas de 

iniciação científica dos discentes sob a 
orientação de docentes e introduzida de 

forma inovadora o acompanhamento do 
perfil comportamental dos discentes 

visando o desenvolvimento individual e 
da turma das competências necessárias 

ao Administrador egresso da ESNS. 

   DIMENSÃO PONTOS PARA MELHORIA AÇÕES IMPLEMENTADAS 

10 – Sustentabilidade Financeira, 
tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na 

oferta da educação superior. 

Sem recomendações Mantidas as ações implementadas. 

 

C – RESULTADOS DO ENADE: 

 

A ESNS participou pela primeira vez do ENADE com seus ingressantes em 

2009 e pela segunda vez em 2012 com seus concluintes obtendo o conceito 4 

e ficando entre as 6 primeiras IES do Município do Rio de Janeiro. 

 

Os resultados do ENADE foram divulgados internamente na IES através de 

cartazes, banner e visita da coordenação às salas de aula, e, externamente, no 

momento de aberturas de palestras patrocinadas pela ESNS ou por sua 

mantenedora, através da imprensa e de veículos internos e externos de 



    ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS 
 

 

 

20 

 

 

 

comunicação da mantenedora como o jornal “Acontece” e a revista “Caderno 

de Seguros” e na página da ESNS na Internet. 

Em 2015 a ESNS teve 23 alunos concluintes inscritos para a realização da 

prova e espera-se um excelente resultado. 

D – RESULTADOS DE AVALIAÇÕES EXTERNAS (MEC/INEP): 

Os resultados das avaliações externas também são divulgados aos docentes e 

discentes nas salas de aula e em aberturas de palestras, permanecendo o 

último Relatório disponibilizado na íntegra em ambiente virtual da ESNS, 

assim como o desta CPA 

3.2 Eixo 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (DIMENSÕES 1 E 3 DO 

SINAES) 

A – METAS E REALIZAÇÕES (MISSÃO INSTITUCIONAL, METAS E 
OBJETIVOS DO PDI) 
  
As propostas constantes do PDI da ESNS estão sendo implantadas, tendo o 
Conselho Superior como órgão deliberativo e integrador e sendo os indicadores 
de desempenho da ESNS estabelecidos com foco na eficácia das metas e dos 
resultados programados, sendo as seguintes as principais metas e ações 
realizadas: 
 

META 

 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

Promover a oferta dos cursos de graduação, 
na modalidade presencial, e a permanente 

atualização do Projeto Pedagógico de Curso 
(PPC). 

·      Foram discutidas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do 
curso oferecido, a sua adequação à formação para o mercado de 
trabalho e a adoção de novos recursos oriundos dos avanços 
tecnológicos. 

·      Foram promovidas oficinas e reuniões de trabalho, envolvendo o 
Coordenador do Curso, o Colegiado, o NDE e os gestores acadêmicos, 
visando o aprimoramento e o cumprimento do PPC. 

·      O PPC do curso de Administração foi constantemente revisado e 
mantido atualizado. 

·      Obteve-se do Ministério da Educação a renovação do 
reconhecimento do curso de graduação ministrado com conceito 
4. 
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Ampliar a oferta de Educação a Distância. 

·      Iniciado o processo de solicitação  de credenciamento institucional 
em Educação a Distância para ofertas de Cursos de Pós-graduação 
lato sensu junto ao Ministério da Educação. 

·      Foram introduzidas, na organização pedagógica e curricular do 
curso de graduação em Administração, modalidade bacharelado, 
autorizado pela Portaria MEC nº 2.230 de 23/06/2005, publicada no 
DOU de 27/03/2005, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que 
utilizem modalidade semipresencial, com base no art. 81 da Lei nº 
9.394, de 1.996, e no disposto na Portaria MEC nº 4.059, de 10 de 
dezembro de 2004.  

  Manter corpo docente adequado ao 
desempenho das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição. 

Continua sendo promovida a contratação de corpo docente adequado e 
capacitado de acordo com o padrão institucional e suficiente para 
atender às metas de implantação de novos cursos. 

  Manter corpo técnico-administrativo adequado 
ao desempenho das atividades de apoio 
técnico, administrativo e operacional da 

Instituição. 

Vem sendo mantido um corpo técnico-administrativo adequado aos 
padrões estabelecidos para cada área. 

  

Promover as condições adequadas de acesso 
e permanência do aluno. 

Foi e continua sendo elaborado e divulgado regularmente o edital do 
processo seletivo, assim como também o seu resultado (ver página da 
ESNS na Internet). 

Foi e continua sendo elaborado, semestralmente, o calendário 
acadêmico, onde se insere uma agenda de eventos promovidos pela 
Escola Superior Nacional de Seguros e pela comunidade em geral para 
os discentes. 

·      Foram e continuam sendo diagnosticadas as deficiências dos 
ingressantes por meio do processo seletivo, sendo oferecidos 
mecanismos de nivelamento aos alunos (aulas de reforço de 
aprendizagem e monitoria com alunos da própria ESNS), conforme 
as deficiências detectadas e prioridades estabelecidas para o curso 
oferecido. 

·      Garantido o acesso aos alunos com bolsas de estudo de acordo 
com o Regulamento específico de Bolsas da ESNS, além da adesão 
ao FIES. 

·      Promoção de palestras sobre temas correlatos com o PPC do 
curso e de interesse dos alunos. 

·      Promoção de pesquisa de clima educacional, com apoio do 
NAPP, para diagnosticar deficiências e implementar ações saneadoras.  

  
Promover o acompanhamento dos alunos 

egressos e incentivar a sua participação na 
vida acadêmica da Instituição. 

A ESNS mantem um programa de alimentação e atualização contínua 
da base de dados dos egressos, com a criação de mecanismos de 

incentivo, como bolsas de estudo para cursos de MBA oferecidos pela 
ESNS, visando a manutenção de um processo de educação continuada 
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do discente, além do apoio à recém criada Associação de Egressos. A 
ESNS criou o PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS onde constam 
detalhadas as ações realizadas e/ou em fase de implementação. 

  

Proporcionar, à comunidade acadêmica, 
infraestrutura física e acadêmica adequada às 

finalidades dos cursos implantados pela 
Escola Superior Nacional de Seguros, 

atendendo aos padrões de qualidade fixados 
pelo Ministério da Educação. 

·      Foram implementadas diversas melhorias na infraestrutura e no 
atendimento aos discentes, docentes e comunidade através da 
ampliação do espaço e das atividades da Gerência da Secretaria 
Administrativa e Acadêmica. 

·      As salas de aula, o laboratório de informática, os espaços de 
convivência e demais dependências da ESNS vem sendo 
constantemente reformados e modernizados visando fornecer mais 
conforto e mais qualidade no atendimento.  

·      Estando quase terminada a obra para a transferência da Gerência 
da Secretaria Administrativa Acadêmica do 2º andar para o térreo, será 
iniciada, ainda em abril, a obra de ampliação da área de convivência 
(space lounge) no espaço atual da citada Gerência, com 
aproximadamente 33m². 

  Promover a aquisição, expansão e atualização 
periódica do acervo bibliográfico atendendo à 

demanda dos diferentes cursos. 

A biblioteca vem tendo seu acervo ampliado frequentemente, conforme 
cronograma aprovado pela Diretoria, contando hoje com mais de 
30.000 itens disponíveis para alunos, professores e comunidade. 

  

Assegurar que a Instituição disponha de 
equipamentos de informática e de recursos 

audiovisuais e multimídia, necessários ao seu 
bom funcionamento. 

A implantação e a modernização do Laboratório de Informática foram 
consolidadas tendo atualmente capacidade para aulas, com 

computadores individuais para 36 alunos. A Sala de Estudo dos alunos 
do mezanino do 3º andar possui 7 computadores, na biblioteca os 

alunos têm disponíveis mais 5 computadores, na sala dos professores 
existem 3 computadores disponíveis para os docentes e no EMA 3 

computadores com impressora. 

  

Consolidar a auto-avaliação institucional. 

A ESNS consolidou seu processo de Avaliação Institucional, tanto por 
esta CPA, quanto pela Direção e pela Coordenação, tendo sido 
implementadas, além das exigidas legalmente, avaliações de 

desempenho dos docentes e avaliações do Clima Educacional, com o 
apoio do NAPP, de forma a permitir o desenvolvimento de programas 
permanentes de melhoria institucional e capacitação, com base nas 

citadas avaliações, nas avaliações externas do MEC/INEP e nos 
resultados das auto-avaliações realizadas por esta CPA. 

  

Manter o equilíbrio do fluxo financeiro, 
permitindo a expansão e o crescimento da 

qualidade de serviços prestados à 
comunidade. 

A ESNS elaborou a meta de proposta orçamentária para cada 
exercício, conforme consta ao final do PDI, sendo o seu desempenho 
orçamentário, financeiro e econômico, avaliado periodicamente, para 

identificar, de imediato, possíveis correções e/ou alterações nas 
estimativas e previsões. 



    ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS 
 

 

 

23 

 

 

 

  Ofertar curso de graduação Presencial 
Tecnológica com o Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão de Seguros. 

Solicitada e obtida a autorização do MEC com conceito 4. 

  

Consolidar o Escritório Modelo de 
Administração – EMA.  

      Consolidada a implantação do EMA com diversos projetos em 
andamento construídos pelos docentes e discentes para solucionar 
problemas da comunidade, além de pesquisa e acompanhamento de 
perfil comportamental dos discentes para o desenvolvimento de suas 
competências como administradores e as competências específicas da 
linha de formação do curso em seguros e previdência.

      Definida a missão do EMA como sendo a de promover, por meio da 
metodologia de aprendizagem ativa e com o aproveitamento do 
potencial do aluno e do professor, o desenvolvimento de trabalhos de 
assessoria, consultoria e pesquisa para a comunidade, em especial 
para as organizações do mercado segurador, de forma a propiciar a 
produção de soluções para os problemas de natureza sócio-técnico-
administrativos, preservando os princípios éticos e morais da sociedade 
brasileira.

 

B – POLÍTICAS PREVISTAS NO PDI 2013/2017 (páginas 46 a 59): 
 

Todas as políticas institucionais previstas no PDI estão implantadas (ensino, 
pesquisa, extensão, educação à distância, inclusão e responsabilidade 
social, educação das relações étnico-raciais e ensino de cultura afro-
brasileira e africana, educação ambiental, direitos humanos, gestão 
acadêmica e pós-graduação), destacando-se as seguintes ações: 
 
Política Institucional Principais Ações 

De Ensino, de Pesquisa e de Extensão 

  Revisada a Matriz Curricular do Curso, sendo o PPC atualizado e 
adaptado às necessidades da comunidade após análise do NDE, 
Colegiado de Curso e aprovação do Conselho Superior.

  Qualificação dos docentes com a oferta de cursos de inovações 
didáticas, como, por exemplo, o curso de Didática do Pensamento 
Crítico (realizado em 2012 na Hoper) e a capacitação para 
aprimoramento do desenvolvimento de forma inovadora das 
competências dos alunos através do curso de definição do Perfil 
Comportamental (realizado em 2013 para todos os docentes, nas 
dependências da ESNS).

  Desenvolvimento de Cursos de Extensão (por exemplo: o de Gestão 
de Mudanças e o de Responsabilidade Empresarial, ambos gratuitos e 
on line e o Curso de Controles Internos).
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  Criado e implantado o EMA – Escritório Modelo de Administração 
para atender os objetivos preconizados no PDI 2013-2017 (pag. 50).

  Promovidas palestras e workshops sobre temas relevantes para 
debates, reflexão e aprimoramento, tanto de assuntos de interesse da 
comunidade em geral (sustentabilidade, política pública da lei seca, 
desenvolvimento de carreiras, cultura afro-brasileira, etc.) como da linha 
de formação do curso (microsseguro, previdência complementar, etc.)

Ampliado o acervo da biblioteca com parcerias com a Pearson visando 
ampliar o espectro de publicações para a prática da pesquisa estando 
em estudo parcerias com outras editoras. 

  

De Educação à Distância  

  Inserção de 4 disciplinas do curso em EAD (Teoria Geral do 
Seguro, Empreendedorismo, Gestão Comercial e Gestão da 
Qualidade e Produtividade).

  Oferta de Cursos de extensão on line pela ESNS: Gestão de 
Mudanças, Responsabilidade Social e Microsseguro (em fase de 
definição do Projeto) e cursos da linha de formação do curso pela 
mantenedora. 

  

 

  Realizado acordo de parceria com a Incubadora Afro-brasileira 
para a promoção de cursos, assessoria em consultoria na área de 
administração e da linha de formação do curso para os 
microempreendedores a ela filiados (em torno de 450) sendo a sua 
grande maioria negros e afrodescendentes. 

  

  Concessão de Bolsas de Estudo para alunos carentes e/ou 
portadores de necessidades especiais, conforme Regulamento 
vigente.

 De Inclusão Social, de Responsabilidade 
Social, das Relações Étnico-Raciais e da 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, da 
Educação Ambiental e de Direitos 
Humanos 

  Facilitação de acesso e disponibilização de mecanismos de 
favorecimento à aprendizagem para alunos portadores de necessidades 
especiais (dicionário de Libras e programas para deficientes visuais).

  

  Realização de palestras sobre temas inerentes à responsabilidade 
social da ESNS como: a sustentabilidade, a cultura    afro-brasileira, a 
educação ambiental, dentre outros, além da efetiva adoção de boas 
práticas como: a coleta seletiva de lixo e a utilização de papel reciclado, 
que servem de exemplo para os discentes, docentes e a comunidade, 
em seu cotidiano.
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  Participação no Programa “Amigos do Seguro” realizado pela 
mantenedora tendo como demandantes diversas Empresas do Mercado 
de Seguros, o qual foi criado para dar oportunidade de qualificação 
profissional a jovens de baixa renda na faixa de 16 a 20 anos que 
estiverem cursando o Ensino Médio em escolas públicas, com a 
concessão de estágio para os de melhor aproveitamento e, em diversos 
casos, a sua efetivação pelas Empresas (pag. 57 do PDI)

  

  Criação de 6 tipos de Bolsas de Estudo (Carente ou Portador de 
Necessidades Especiais; Família; Funcionário e seus dependentes; 
Convênio Empresa, Vestibular e Bolsa Monitoria).

  

  Programa de doação de livros para bibliotecas de escolas 
públicas, doações de livros técnicos para sindicatos da área da 
linha de formação e distribuição gratuita da publicação “Cadernos 
de Seguros” para todos os docentes, discentes e corpo técnico 
administrativo.

    Adesão ao FIES.

  

De Gestão Acadêmica e de Pós-Graduação 

  Estão estruturados e com atuação plena os órgãos deliberativos da 
ESNS.

  Implantada em 2012 uma nova organização administrativa que 
agiliza e otimiza os processos de atendimento aos docentes, discentes 
e comunidade em geral.

  Manutenção das ofertas dos cursos de MBA Executivo em Direito do 
Seguro e Resseguro; MBA em Gestão de Seguros de Vida e 
Previdência; MBA em Direito Securitário e Cursos de Especialização 
em Gestão de Seguros.
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3.3 Eixo 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS (DIMENSÕES 2 A 4 E 9 DO SINAES) 
 
DIMENSÃO 2 - POLÍTICAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO, A PESQUISA, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS NORMAS 

DE OPERACIONALIZAÇÃO, INCLUÍDOS OS PROCEDIMENTOS PARA 

ESTÍMULO À PRODUÇÃO ACADÊMICA, AS BOLSAS DE PESQUISA, 

MONITORIA E DEMAIS MODALIDADES: 

 

As Políticas de Ensino para o curso de graduação em Administração e para os 

cursos de pós-graduação lato sensu e as ações acadêmico-administrativas não 

só estão coerentes com o previsto no PDI (pág. 46 a 50 e 59 a 61) como 

também ressaltam a preocupação constante da ESNS de criação de novas 

estratégias de aprendizagem, capacitando seus docentes com cursos 

abordando novas metodologias de ensino; implantando mecanismos 

inovadores como o levantamento do perfil comportamental dos alunos e da 

turma para definir ações individualizadas que propiciem a otimização do 

processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de perfil 

comportamental dos discentes, focando o aprimoramento das competências 

esperadas do administrador egresso da ESNS. 

 

No que se refere à prática da pesquisa, a ESNS de forma também inovadora, 

implantou e está consolidando seu Escritório Modelo de Administração –EMA, 

que visa apresentar para a comunidade do seu entorno, soluções inovadoras 

para os seu problemas de natureza sócio-técnico-administrativos, 

desenvolvendo projetos com o aproveitamento das expertises dos docentes 

com o apoio dos discentes, em espaço reservado para tais práticas, com toda 

infraestrutura de funcionamento e sob a supervisão de um professor TI. 

 

Além disto, a ESNS publica anualmente um Edital para um Programa de 

Iniciação Científica (PIC) com os objetivos de fomentar as atividades de 

pesquisa de docentes e discentes nas áreas de conhecimento relacionadas ao 

curso vigente na Instituição; despertar a vocação científica discente e incentivar 

a formação de pesquisadores; e desenvolver no aluno de graduação o 

pensamento e a criatividade científica, bem como incentivar a reflexão sobre os 

impactos da pesquisa acadêmica na melhoria da qualidade de vida da 
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sociedade, nas atividades profissionais do pesquisador e do discente aluno da 

ESNS. 

 

Como política de incentivo à produção acadêmica pelos docentes, a ESNS 

criou o “Programa de Estímulo à Produção Acadêmica pelos Docentes”, 

gratificando os professores que tenham artigos publicados em revista de boa 

classificação Qualis/CAPES e em Congressos, Seminários, etc. que tenham 

relevância para a Instituição e para os cursos por ela ministrados de graduação 

e pós-graduação. 

 

No que se refere à Extensão, a ESNS oferece cursos livres para a comunidade, 

como o de Controles Internos e o de Gestão de Mudanças e, ainda, 

anualmente, o Curso de LIBRAS e está desenvolvendo diversos outros em 

ambiente EAD como o de Responsabilidade Social, Microsseguros e 

Sustentabilidade, para facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento.  A 

mantenedora também disponibiliza diversos cursos, disponíveis em sua página 

na Internet, em especial, na linha de formação do Curso de Administração 

ofertado.  

 

Este ano, ainda, focando a extensão, a ESNS firmou parceria com a 

Incubadora Afro-brasileira, estando em fase de criação diversos cursos para 

atender cerca de 450 microempreendedores incubados na Incubadora Afro-

brasileira. 

 

No anexo 3.1. Constam relacionados os professores da ESNS, com suas 

respectivas titulações, data de admissão e, no caso dos professores TI/TP os 

projetos implantados ou em andamento, sob sua supervisão. 

 

A comunicação da ESNS com os discentes, docentes e com a comunidade, se 

dá principalmente através de sua página na Internet e Intranet (onde são 

disponibilizadas todas as informações da IES, seus cursos, suas avaliações, 

principais regulamentos, PPC, PDI e Regimento Interno, dentre outros), do seu 

ambiente virtual de aprendizagem (onde são disponibilizados os materiais de 

estudo para os alunos, fóruns, bate-papo e chats),  dos quadros existentes nos 

corredores, nas salas de aula e na sala dos professores, por e-mails, através 
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da ouvidoria e do NAPP, além do atendimento direto do Coordenador do curso 

e da Gerência Administrativa  Acadêmica. 

 

Conforme definido no PDI, a ESNS possui programas de atendimento aos 

estudantes, já citados, como: as aulas de nivelamento, monitoria, apoio 

psicopedagógico (através do NAPP), programa de concessão de 6 

modalidades diferentes de bolsas de estudo, mecanismos facilitadores de 

acesso e de aprendizagem para portadores de necessidades especiais, FIES, 

etc. 

 

Quanto aos egressos, a ESNS dispensa uma atenção especial, tendo apoiado 

a constituição da respectiva Associação e realizado um Programa denominado 

“De Braços Abertos” sob a supervisão de um professor TP, conforme citado 

anteriormente, através do qual já foi realizada e tabulada a primeira pesquisa 

com os egressos visando, de forma confiável e segura, verificar qual o grau de 

participação do egresso na comunidade e quais as sugestões para a melhoria 

do curso ofertado e novas alternativas. 

 

DIMENSÃO 3 – A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, 

CONSIDERADA ESPECIALMENTE 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: 

 

A ESNS mantém total coerência de suas ações com as políticas constantes 

dos seus documentos oficiais e legislação vigente. 

 

A ESNS possui uma política de concessão de bolsas de estudo para a garantia 

da inclusão, do acesso e da permanência dos discentes na Instituição. Possui, 

ainda, diversos programas de responsabilidade social como a qualificação 

profissional de jovens carentes estudantes oriundos de escolas públicas da 

comunidade (Programa Amigos do Seguro), parceria com a Incubadora Afro-

brasileira, patrocinada pela Petrobrás, para ministrar cursos e prestar 

consultoria gratuita a cerca de 450 microempreendedores, sendo a sua maioria 

afro-descendentes e de comunidades de baixa renda, programa de doação de 



    ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS 
 

 

 

29 

 

 

 

livros para bibliotecas de escolas Públicas, doação de livros técnicos para 

sindicatos por meio de convênios, programa de educação no trânsito 

complementado por palestras como a realizada em 2013 pelo autor do Projeto 

de Política Pública da Lei Seca (Deputado Federal Carlos Alberto) e a 

distribuição gratuita para todos os alunos e professores da graduação da 

Revista “Caderno de Seguros”. 

 

Ainda no âmbito da responsabilidade e inclusão social, a ESNS vem realizando 

palestras sobre temas como: a sustentabilidade, a cultura afro-brasileira, a 

educação ambiental, dentre outros, além da efetiva adoção de boas práticas 

como: a coleta seletiva de lixo e a utilização de papel reciclado, que servem de 

exemplo para os discentes, docentes e a comunidade, em seu cotidiano. 

 

DIMENSÃO 4 – A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE: 

 

As ações de comunicação da ESNS com a Sociedade estão coerentes com as 

políticas constantes dos seus documentos oficiais, sendo utilizados diferentes 

meios como a página na Internet (www.esns.org.br) que divulga para seu 

público interno e externo informações sobre Processo Seletivo, Cursos, 

Convênios, Ouvidoria, Instalações Físicas, Biblioteca, Documentos 

Institucionais, Relatório completo da CPA, Regulamento de Bolsas, de TCC, de 

Estágio, etc.  

 

Nos Portais dos alunos e dos professores, inseridos na página da ESNS, há 

disponibilização de documentos como o PDI, PPC, Regimento Interno, Matriz 

Curricular, Calendário, etc., além de um Ambiente Virtual com Espaços 

Específicos para Avaliação da CPA, Espaço da Coordenação, Espaço ENADE, 

Ambiente de Aprendizagem Virtual com fóruns, chats, bate-papos, espaços 

para tutoria, exercícios, simulados, material didático por período, etc. 

A divulgação dos resultados das avaliações é realizada por meio de palestras, 

de notícias nos quadros de avisos das salas de aula, em quadros nos 

corredores da ESNS e pessoalmente pelo Coordenador do Curso e/ou pelo 

Presidente desta CPA que atualmente é o representante do corpo docente. 

 

A Ouvidoria tem uma profissional qualificada, com horários pré-estabelecidos 

de funcionamento para atendimentos ordinários além de e-mail e telefone para 

http://www.esns.org.br/
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agendamentos de atendimentos extraordinários.  Todos os atendimentos são 

registrados e encaminhados às instâncias superiores que efetivamente adota 

as atitudes corretivas, quando cabíveis e necessárias. 

 

DIMENSÃO 9 – POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES: 

 

As políticas de atendimento aos discentes estão alinhadas e coerentes com as 

especificações do PDI.O atendimento in loco aos discentes é feito tanto pela 

Gerência Administrativa Acadêmica (Gerente e/ou o pessoal do corpo técnico-

administrativo) quanto pelo Coordenador do curso. 

 

A ESNS dispõe de um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAPP, com 

atendimento para alunos com dificuldades de aprendizagem, por uma 

profissional pedagoga e em sala específica. 

 

A ESNS apóia e estimula o ingresso e a permanência dos alunos, oferecendo 6 

modalidades de bolsas de estudo diferentes, variando de 5% a 100%, sendo 

que mais da metade dos estudantes é bolsista.  

 

A ESNS também aderiu e disponibiliza para os alunos o FIES. 

 

Para os alunos com dificuldades na aprendizagem, a ESNS oferece aulas de 

Nivelamento e Monitoria (atualmente realizada pelo aluno Guilherme Daudt) 

antes das aulas regulares e em alguns sábados, conforme a necessidade dos 

discentes e disponibilidade do professor e/ou do monitor. 

 

Semestralmente, integram o Calendário Acadêmico do curso dois eventos de 

extensão: um no 1º semestre denominado de “Encontro de Seguros” e o outro 

no 2º semestre denominado de “Jornada da Administração”. 

Quanto aos egressos, como já citado, a ESNS está implementando o Projeto 

“De Braços Abertos”, com apoio à constituição da Associação de Egressos, 

com a realização de pesquisa e com o desenvolvimento de um portal.  Há um 

controle dos egressos realizado ainda de forma manual face ao pouquíssimo nº 

de formados. 
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3.4 Eixo 4: POLÍTICAS DE GESTÃO (DIMENSÕES 5, 6 E 10 DO SINAES) 

 

DIMENSÃO 5 – AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO 

DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 

APERFEIÇOAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SUAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

O Capítulo 4 do PDI da ESNS (pag. 62 a 77) trata com detalhes do perfil do 

corpo docente e técnico-administrativo, seus planos de carreira, estímulos à 

produção pelos docentes, estando os citados Planos de Carreira, assim como 

os Programas de incentivo aos docentes, implantados e difundidos. 

 

No Capítulo citado, se encontram seções sobre a composição, plano de 

carreira, política de qualificação, estímulos/incentivos profissionais aos 

docentes, enquadramento inicial dos colaboradores do corpo técnico-

administrativo e cronograma de expansão acompanhando o cronograma de 

expansão da própria ESNS com a previsão de oferta de novos cursos 

(presencial ou em EAD). 

 

Foi analisada a relação dos professores ativos recebidos da ESNS, com a 

quantidade de docentes por titulação, tendo todos vasta experiência 

profissional e acadêmica adequadas à política para o ensino constante do PDI. 

 

Os Planos de Carreira dos docentes e corpo técnico-administrativo estão 

homologados no respectivo órgão do Ministério do Trabalho e Emprego estão 

devidamente registrados e homologados 

 

A progressão de carreira docente se dá com base na titulação, tempo de 

serviço, produção acadêmica, avaliação dos discentes e avaliação institucional. 

 

A ESNS também oferece ao corpo técnico-administrativo auxílios como planos 

de saúde, 14º salário, bolsas de estudo para capacitação e aperfeiçoamento e 

Plano de Previdência Complementar aberta. 

 

DIMENSÃO 6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO, 

ESPECIALMENTE O 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 UNIVERSITÁRIA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS: 

 

A organização e a gestão da ESNS, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios, estão condizentes com o PDI. 

 

A estrutura administrativa atual da ESNS é composta pelos seguintes órgãos: 

Conselho Superior, Diretoria (Geral e Acadêmica), Colegiado de Curso, CPA, 

NDE, Coordenação de Curso e Núcleo de EAD, além dos órgãos de apoio 

como a Gerência Administrativa Acadêmica, a biblioteca, contabilidade, etc., 

conforme descrito no Regimento Interno da IES. 

 

Todos os órgãos possuem suas estruturas, organogramas, competências e 

composições descritas no PDI e no Regimento Interno.  Tanto o Conselho 

Superior quanto o colegiado de curso e a CPA possuem representante dos 

discentes e dos docentes, com efetiva participação dos mesmos nas diversas 

reuniões realizadas. No Conselho Superior e na CPA integram também um 

membro da comunidade e um membro do corpo técnico-administrativo. 

 

Conforme se pode verificar pelas ATAS das reuniões dos citados órgãos, do 

PDI, do PPI inserido no PDI, do Regimento Interno e pelas medidas 

implementadas, que a ESNS pauta sua gestão institucional em princípios de 

qualidade e inovação, que resulta em diretrizes de ações de melhoria e 

aprimoramento, demonstrando o grau de representatividade de cada um dos 

citados órgãos na gestão institucional, de acordo com seus respectivos 

regimentos e estatutos. 

 

DIMENSÃO 10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, TENDO EM VISTA O 

SIGNIFICADO SOCIAL DA CONTINUIDADE DOS COMPROMISSOS NA 

OFERTA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

 

Conforme descrito no PDI, cabe à mantenedora promover os meios adequados 

de funcionamento da ESNS proporcionando os bens móveis e imóveis de seu 
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Patrimônio e assegurar os recursos financeiros suficientes de custeio, o que 

vem sendo realizada de forma coerente e adequada. 

 

Conforme PDI, a administração orçamentária compete à mantenedora, a qual 

poderá delegar no todo ou em parte, para o Diretor Geral da ESNS. 

 

No PDI constam seções onde estão descritas as Estratégias de Gestão 

Econômica - Financeira, os Planos de Investimento e a Previsão Orçamentária 

e Cronograma de Execução, estando todos adequados, coerentes e 

compatíveis com as necessidades da ESNS. 

 

A mantenedora vem investindo na mantida, realizando obras de melhoria e 

ampliação, como a cessão de mais um espaço no térreo do Edifício onde está 

localizada a ESNS que está sendo totalmente reformada para abrigar a 

Gerência Administrativa Acadêmica e liberando, ainda, o espaço onde 

encontra-se atualmente a Secretaria, para se transformar em mais um espaço 

de convivência moderno e adequado à integração dos alunos. 

 

Destaca-se no Plano de Investimentos da ESNS os gastos com acervo 

bibliográfico, demonstrando a preocupação de ambas com a qualidade de seus 

docentes e discentes, mediante a manutenção de um acervo atualizado e 

alinhado com as inovações do mundo contemporâneo. A biblioteca é referência 

em seguros. 
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3.5 Eixo 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA (DIMENSÃO 7 DO SINAES) 

DIMENSÃO 7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA, ESPECIALMENTE A DE 

ENSINO E DE PESQUISA, BIBLIOTECA, RECURSOS DE INFORMÁTICA E 

COMUNICAÇÃO: 

 

A ESNS destinou o Capítulo 7 de seu PDI para apresentar a sua infraestrutura 

física, com uma descrição detalhada da biblioteca, laboratório de informática, 

salas de aula, recursos tecnológicos de áudio visual, plano de acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais, plano de expansão, sala dos 

professores, sala para a CPA, Ouvidoria/NAPP, NDE e Gabinete para 

professores TI/TP, junto com o EMA. 

 

A ESNS possui ainda um auditório com uma grande área de convivência 

(localizado no 4º andar), a Gerência Administrativa Acadêmica (Secretaria), 

sala para guarda de pastas com material didático disponibilizado pelos 

professores para os alunos e reprografia; 2 salas de estudo sendo uma no 

mezanino do 3º andar e a outra no 4º andar (próxima à biblioteca); possui 

banheiros em todos os pavimentos (masculinos e femininos) e um banheiro 

adaptado para usuários com necessidades especiais. 

 

A área de convivência será ampliada e disponibilizada para os alunos e 

professores, ainda neste semestre letivo, com o aproveitamento do espaço 

atualmente utilizado pela Gerência Administrativa Acadêmica que está com sua 

transferência para as novas instalações no térreo prevista para o final deste 

mês. 

Todas as salas de aula são amplas, com mobiliário adequado, cadeiras 

confortáveis do tipo universitário e com ar condicionado.  Todas possuem 

computador e data show para a utilização pelos professores. 

 

Embora a infraestrutura da ESNS seja excelente, tendo inclusive merecido o 

conceito máximo em visita de avaliadores externos do MEC/INEP, está prevista 

a realização de novas obras de 2016 a 2018 visando aprimorar ainda mais a 

infraestrutura e ampliar o número de salas de aula. 
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4. Análise dos dados e das informações 

 

4.1 Perfil dos discentes: Atendendo ao disposto em seu PDI, a ESNS vem 

ofertando MBA Executivo em Seguros e Resseguros, MBA Direito Securitário e 

MBA em Gestão de Risco e Seguros, entretanto, a CPA continuou focando sua 

avaliação no bacharelado em Administração com linha de formação em 

seguros e previdência. 

A seguir apresentamos o universo de alunos da graduação da ESNS, com o 

índice de respostas aos questionários. 

O total de alunos matriculados no 2º semestre de 2015 era de 133 discentes e 

o total de alunos respondentes foi de 73 (em torno de 54,89%), distribuídos 

adiante, por período. 

Efetivo Componentes para CPA 2015 

Discentes Efetivo Respondentes Participação  

1º período 20 12 60,00% 

2º período 22 10 45,45% 

3º período 15 7 46,67% 

4º período 19 17 89,47% 

5º período 13 3 23,08% 

6º período 21 15 71,43% 

7º período 11 4 36,36% 

8º período 12 5 41,67% 

Total Discentes  133 73 54,89% 

        

Corpo Docente 25 24 96,00% 

        

Corpo Técnico-
Administrativo 

11 11 100,00% 

Total Geral 170 102 60,00% 

http://lms19.funenseg.org.br/course/view.php?id=370
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Respostas submetidas: 73 (54,89%) 
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Para conhecer o hábito de leitura e pesquisa dos discentes, esta CPA 

apresentou diversas questões, tendo obtido os seguintes resultados: 
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Pela análise das respostas dos discentes, observa-se que: 

 

a – excetuando-se os livros escolares, observa-se que 44% (32/73) dos 

respondentes informam que lêem somente até 2 livros por ano, o que 

demonstra que eles não têm o hábito de leitura; 
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b – dos que lêem, 26% (19/73) escolhem os livros técnicos e outros 26% 

(19/73) escolhem os livros de Oberas de ficção literária, o que representa uma 

aumento em relação a avaliação anterior onde este percentual era 19%; 

 

c – 34% (25/73) dos alunos lêem diariamente o jornal, que representa um 

decrescimo no habito da leitura de jornais, tendo em vista que a avaliação 

anterior onde este percentual era 45% e a maioria, 53% (39/73) informa que lê 

todos os tipos de assuntos; 

 

d – a internet é o meio preferido pelos discentes para se manterem atualizados 

e para realizarem suas atividades de pesquisa cerca de 86% (63/73), 

significando mum aumento de 2,0 pontos percentuais em relação a avaliação 

anterior, sendo a biblioteca utilizada por 40% dos respondente que a utilizam 

com frequencia aproveitando o excelente acervo disponível para consulta. 

 

Em seguida, esta CPA buscou verificar o grau de dedicação dos discentes aos 

seus estudos, ao exercício de atividades extra-curriculares, a sua participação 

em eventos, em palestras e outras atividades acadêmicas, além das 

obrigatórias instituídas pela ESNS. 

 

O resultado encontra-se espelhado nos gráficos abaixo: 
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Críticas e sugestões  
 
A exemplo do que ocorreu nos anos anteriores, os elogios à Instituição 
superam em muito as críticas e sugestões apresentadas, as quais, em sua 
maioria, referem-se a pedidos de consertos de cadeiras quebradas, 
melhoria do processo de divulgação da Faculdade, oferta de cursos 
complementares extraclasse (inglês, HP, etc.) e ao horário de término do 
curso, considerando-se que muitos alunos residem na periferia, além do 
enorme risco de assaltos. 
 
Citamos a seguir, os comentários dos alunos respondentes: 
 

 Agora não consigo lembrar algo para criticar. Tenho apenas elogios a 
fazer. Ótima instituição, ambiente agradável, professores, secretários e 
superiores atenciosos, além de excelentes profissionais no mercado. 

 
 -Melhorar divulgação da Faculdade no mercado em geral e não somente 

ao mercado segurador. Incentivar a troca de informações e interação entre 
alunos de diferentes períodos.  

-Trocar, consertar ou melhorar as cadeiras da sala de aula. Muitas 
cadeiras atuais estão quebradas e mesmo assim são desconfortáveis e 
não funcionais para escrita. Ficamos \"tortos\" para escrever.  
- Abrir o acesso para os materiais de períodos anteriores no ambiente 
virtual. 
 

  Escola com ótimo ensino.  
 

  Não há críticas, estou satisfeito com a instituição. 
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  A faculdade é excelente! Uma biblioteca repleta de livros e com um 
horário de funcionamento essencial para quem trabalha. Sem contar dos 
livros que temos a disposição para realizar pesquisas e trabalhos.  
Um espaço completamente limpo e bem equipado. Indico a faculdade para 
todos que conheço e que estão com vontade de seguir na área de 
seguros, já que a instituição também oferece a graduação com linha em 
formação de seguros e previdências. Ressaltando também a formação de 
nossos professores e mestres, que sempre tem respostas para nossas 
dúvidas e uma capacitação excelente. 

 

  O horário das aulas poderia terminar às 21h30, pois muitos alunos 
precisam sair mais cedo por conta de: horário de ônibus, morar longe, 
risco de assalto no Centro, etc.  
Com isso, esses alunos não perderiam conteúdo das aulas. 

 

 -A grade deveria ser mais flexível. 
 

 -Acho que a faculdade tem pouca divulgação. 
 

 Há uma necessidade de trabalhar na divulgação do curso e criar-se um 
banco de vagas interno. 

 

 -Acredito que a Instituição deva gerir melhor as matérias dadas em sala 
de aula, qual por ventura algum aluno não tenha como comparecer, tive 
um pequeno problema de saúde e fez-se necessário me ausentar e 
infelizmente, não consegui reaver o que foi dado na aula e nem sei ao 
certo como seria obtido, a saída foi buscar com os colegas de classe. 

 

 A Instituição possui um padrão muito bom, de um modo geral. 
 

 Achei muito bom o layout do sistema para preenchimento da pesquisa. 
 

 A instituição poderia disponibilizar cursos de ferramentas básicas como: 
Excel e Hp12C 

 

 Muito bom o curso. 
 

 Pesquisas sobre quais palestras são mais interessantes para os alunos. 
Quais ramos? Qual ponto de vista (corretora, seguradora, resseguradora)? 
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 Acho que deveria haver uma divulgação maior do curso de graduação e 
não só de MBA 

 

 Tomadas, banheiros e espaço para impressão para os alunos mesmo 
sendo pago. 

 

 Melhorar a forma de ensino, criar fórum de debates, colocar disciplinas 
dentro da realidade e necessidade para o mercado de trabalho. 

 

 Acredito que a ESNS poderia comprar cadeiras melhores.  
Deveriam haver mais linhas de formação. 

 

 Considero como insuficiente a manutenção de todas as cadeiras, mesmo 
depois de muitas sinalizações solicitando reparo, nada foi feito. 

 

 Promover cursos de extensão/capacitação no período de férias da 
faculdade. 

 

 Tive excelentes professores no primeiro período, porém no segundo 
deixou a desejar, houveram dois que não davam aula bem e reprovou 
95% da turma, fazendo com que os alunos se desmotivassem e não 
aprendessem como no primeiro período que tivemos aulas excelentes.  

 

 -A Escola precisa ter mais visibilidade nas mídias, principalmente a 
Internet (Navegador Google).  
Seria interessante para isso, humildemente falando, uma consultoria com 
o Sebrae, que eles possuem um ótimo direcionamento nesse sentido, pois 
já vi uma palestra deles sobre isso. 
 

 -Estou satisfeita com o curso 
 

 -Gostaria de poder montar a minha grade de matérias. 
 

 -Excelente instituição de ensino. 
 

 -Analisar atentamente os resultados dessa pesquisa e agir da melhor 
maneira possível afim de sanar as deficiências e elevar ainda mais os 
aspectos que foram pontuados positivamente, sempre mantendo o foco 
nos alunos da instituição, que são o seu maior bem e fonte de divulgação 
do curso. Vejo a instituição com um padrão de qualidade elevado e a 
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frente de muitas concorrentes, mas é um fato que existem pontos fracos 
onde é necessário um foco maior para alcançar a excelência. 
 

 -Gosto muito da instituição. Acredito na qualidade de ensino e acho que 
tem uma infraestrutura muito boa também. Pode melhorar um pouco nas 
cadeiras das salas de aula. E tornar as disciplinas EAD como Semi 
presenciais, para melhor aproveitamento. Já que eu e alguns outros 
alunos temos muita dificuldade com ensino a distância. 
 

 -Acredito que a Escola está no caminho certo para se tornar uma 
referência no ensino superior de forma geral. 
 

 - Gostaria que na instituição, tivesse uma matéria de inglês na sua grade. 
Creio que na atividade que vou desenvolver futuramente, vai ser muita 
solicitada. 

 

Alguns dos comentários citados não estão corretos, conforme checagem 
realizada por esta CPA. 
 
Por exemplo: Verificamos que não ocorreu a reprovação de 95% dos alunos no 
segundo período em nenhuma disciplina do curso, não há uma quantidade 
significativa de cadeiras quebradas, uma vez que a Escola faz a manutenção 
frequente, há um grande esforço da atual Diretoria Acadêmica na divulgação 
da Faculdade e de seus cursos e a Escola está nas mídias sociais como 
facebook, linkedin, etc. 
 

Análise do Questionário 1 aplicado aos discentes 

Na primeira parte do Questionário aplicado aos discentes, esta Comissão 

buscou conhecer o “Perfil” dos alunos da graduação, tendo obtido o seguinte 

resultado: 

A maioria dos discentes que responderam ao questionário da ESNS é natural 

do Estado do Rio de Janeiro (92%), com faixa etária entre 25 e 35 anos (53%), 

solteiro (55%), considerando-se de cor branca (62%), residindo com os pais ou 

com filho (a) (os) (as) e cônjuge (75%), possuindo imóvel próprio - quitado ou 

não quitado - (66%), com faixa de renda familiar de até R$ 3.940,00 (63%), 

utilizam transporte coletivo como meio de locomoção – ônibus, barca, trem, 

metrô ou outros (82%), Trabalha se sustento e/ou contribuo com o sustento da 

família e/ou é o principal responsável pelo sustento da família (82%), trabalha 
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Trabalho / trabalhei mais de 20 horas semanais e mais ou menos de 40 horas 

semanais(58%), ingressou na ESNS por meio de vestibular (59%), pretende se 

manter no curso com recursos próprios (41%) e através de bolsa de estudo ou 

convênio (48%), cursou o ensino médio em escola privada (26%) em curso 

comum ou de educação geral no ensino regular (46%), não tem conhecimento 

da língua inglesa (41%) e não tem conhecimento da língua espanhola (55%), e 

99% possui conhecimento de informática entre bom e muito bom . 

Pelas respostas dos discentes, esta CPA verificou que 61% dos alunos 

dedicou, no máximo, 2 horas por semana aos seus estudos, 63% não 

participou de qualquer tipo de atividade acadêmica, além das obrigatórias, e, 

dos eventos que participou, 31% citou que foram oferecidos pela ESNS, 

representados, em sua maioria, por atividades culturais (palestras, 

conferências, etc). 

Observa-se, assim, que há um esforço da ESNS, reconhecido pelos alunos, em 

oferecer atividades acadêmicas complementares, embora não se perceba, em 

contra-partida, pelas respostas coletadas, grande dedicação de tempo dos 

alunos aos seus estudos e à participação em atividades extra-curriculares, não 

obrigatórias. 

Quatro aspectos que nos chamaram a atenção foi que: 

- 78% dos respondentes escolheram a ESNS pela exclusividade do curso (linha 

de formação em Seguros e Previdência) e 10% pela qualidade do ensino; e 

- 84% trabalham com seguros, seja em uma Seguradora ou em uma 

Corretora/Assessoria ou escritório de Seguros, ou em empresa privada na área 

de seguros 

- 95% auxiliariam a ESNS na divulgação, de nossa Instituição, dentro da sua 

empresa. 

- 33% participaram dos Cursos de Extensão on line ((Gestão de Mudança e 

Responsabilidade social empresarial como vantagem competitiva) oferecidos a 

toda comunidade e qualidade dos mesmos foi avaliação com 44% entre 

excelente e muito bom.  
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AVALIAÇÃO PELOS DISCENTES DA INSTITUIÇÃO, CURSO, GESTÃO E 

PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS: 

 

No questionário aplicado aos discentes, a CPA preocupou-se em obter 

informações acerca do grau de conhecimento da missão, do PDI e do PPC 

e de como os discentes avaliam a ESNS, o Curso de Graduação, a Gestão 

e as práticas didático-pedagógicas adotadas.  
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Pelas respostas acima dos discentes, nota-se que, as ações implementadas 

pela Faculdade para a divulgação de sua Missão, PDI, PPCs e os Resultados 

das Avaliações Internas e Externas (a declaração da Missão explicitada em 

quadro de avisos em todas as salas de aula, o PDI, o PPCs e últimos 

Relatórios de Avaliação da CPA estarem disponíveis para todos os alunos e 

para a comunidade em geral na página da ESNS, na Internet), registramos que 

56% dos alunos alegam, excelente, bom ou regular conhecimento de tais 

avaliações. 
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Outras Críticas e sugestões  
 

Transcrição das respostas aos questionários 
 

Críticas e sugestões (principalmente nos itens onde sua avaliação foi 

“Regular”, “Fraco” ou “Insuficiente”). 
 

Elogios, Críticas e Sugestões Corpo Discentes - 2 

  Excelente instituição de ensino, o grande diferencial é a proximidade e 

acessibilidade que temos com o corpo docente diferente de muitas 

instituições, as instalações são ótimas e a infraestrutura excelente 

porem não há políticas de aproximação entre períodos, o que dificulta a 

integração, também considero que as seguradoras pouco aproveitam os 

profissionais que estudam na instituição, acredito que este problema se 

da em função de uma ausência de marketing mais consolidado na área 

de seguros. 

 

  Analisar atentamente os resultados dessa pesquisa e agir da melhor 

maneira possível afim de sanar as deficiências e elevar ainda mais os 

aspectos que foram pontuados positivamente, sempre mantendo o foco 

nos alunos da instituição, que são o seu maior bem e fonte de 

divulgação do curso. Vejo a instituição com um padrão de qualidade 

elevado e a frente de muitas concorrentes. Mas é um fato que existem 

pontos fracos onde é necessário um foco maior para alcançar a 

excelência. 
 

  SATISFEITA 
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  O corpo docente, ainda que tenha um nível de conhecimento elevado de 

suas disciplinas, ainda carece de maior qualidade no quesito didática. 
 

  O braço da cadeira é muito pequeno e não apresenta estabilidade no 

momento da escrita.Deveriam trocá-las por outras com o \"braço\" maior 

e mais estável.  
 

 Poderiam colocar armários (lockers) para os alunos guardarem seus 

materiais. 
 

  Quanto às instalações, só tenho uma observação pra fazer sobre as 

cadeiras, o apoio para escrever é muito pequeno e quase sempre estão 

tortos, dificultando bastante na hora de realizar as atividades.  

Em relação as atividades extras, acho que poderíamos ter aulas de 

reforço de matemática e talvez um curso de inglês. 
 

 Acho que matérias como Matemática Financeira e Contabilidade 

deveriam conter em mais dias em nossa grade...só 1 dia na semana é 

muito pouco para aprender matérias tão complexas. Acho que essa 

grade deveria ser repensada. 
 

  Como sugestão que a escola realizasse impressão além de cópias em 

preto e branco, pois próximo a faculdade não há local que faça esse 

serviço e já deixei de entregar trabalho por não ter lugar para imprimir.  

Em relação a infraestrutura, carteiras escolares mais confortáveis. A 

mesa anexa à cadeira é muito estreita e dificulta os estudos. 
 

  Bem, a priori, tem muito que melhorar, pois no período que estou 

cursando, senti muito a falta de dedicação de alguns professores, 

percebi que algumas disciplinas poderiam ser on line, por motivo da falta 

de dedicação, compromisso de alguns docentes. Não sinto vontade em 

continuar para o ano de 2016, visto algumas deficiências encontradas no 

2º período e também da falta de colaboração de alguns docentes que 

não incentivam em nada os alunos. 
 

 Avaliar a didática dos professores e a aplicação nas matérias, de acordo 

com relevância necessária ao curso.  

- Incentivar mais atividades, exercícios em sala. Somente Slides, 
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exercícios extensos e resumos de livros para serem feitos em casa, não 

estimulam o aluno e não geram grandes resultados. 
 

  Estávamos tendo problemas com as cadeiras, que apresentam 

problemas nos apoios para escrita. Para que a avaliação da estrutura da 

faculdade fosse considerada excelente, na minha opinião, faltam apenas 

a mesas para o uso confortável, tal como nas salas onde são oferecidos 

os cursos de MBA.  

Não tive interesse em nenhum curso de extensão de verão oferecido 

pela instituição, se é que foi oferecido algum curso que fosse permitido 

que alunos da própria instituição fizessem (graduação incompleta ou em 

período de férias do curso de graduação).  

A graduação tem um ensino ótimo, porém alguns professores solicitam 

trabalhos externos absurdamente extensos para o curso.  

A criação da semana de provas, onde muitas vezes há 2 provas no 

mesmo dia e por dias seguidos, é um absurdo, levando em 

consideração que a coordenação e os professores conhecem o mercado 

de trabalho de hoje em dia e o perfil dos alunos da instituição.  

 

  A estrutura do curso é excelente, porém o único problema são as 

cadeiras que são muito pequenas e inclinadas fazendo os materiais 

caírem no chão. 

 

  Não tenho avaliações que possam ser consideradas regular, fraco ou 

insuficiente. 

  Troquem as cadeiras e meses das salas de aula, são horríveis e acaba 

com a coluna dos alunos. 
 

  Poucos dos professores deveriam ter mais didática. Possuem muito 

conhecimento, mas pouca didática. 
 

 A escola apresenta uma excelência em ensino. 
 

  A faculdade é mal divulgada.  A coordenação poderia fazer atividades 

que unissem mais os alunos. (Ex: atividades físicas, jogos ...)  

- o calendário de provas\" semana de provas\" é muito apertado para 

estudar, gostaria que as datas fossem alternadas.  

- o coordenador poderia ser mais rigoroso com os professores.  
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  Os professores são bem capacitados. 
 

  Disciplinas que possuem uma única aula na semana, deveriam ter uma 

prova menos elaborada (pesada), mais incentivo de pesquisa, por parte 

do professor.  

Não concordo com os critérios adotados por certos professores, como 

por exemplo, nos mandar fazer uma resenha de vários capítulos de um 

livro e destes capítulos tirar as questões da prova ou mandar responder 

vários questionários e tirar as questões das provas de lá. Afinal, a 

matéria é presencial e a prova deve ser elaborada com base no que foi 

debatido ou passado em sala de aula. 

Alunos em regime de estudo dirigido, precisam receber os tais estudos, 

precisam ter uma atenção maior dos professores, afinal eles não 

assistem às aulas, se não for passado um estudo dirigido para saber o 

que acontece nas aulas, com que base irão fazer as provas? 

 

 Sem críticas. 

 

 As salas ainda possuem muitas mesas e cadeiras quebradas. Algumas 

disciplinas precisam ser reformuladas. 
 

Análise do Questionário 2 aplicado aos discentes 
 

Nesta pesquisa, esta CPA levantou como os discentes consideram o curso 

(89%) ótimo ou bom, a Instituição e suas instalações físicas (88%). As 

respostas dos discentes indicadas nos gráficos apresentados, demonstram que 

a avaliação da Instituição, do curso e das instalações físicas situa-se entre boa 

e excelente. 

 

Outro ponto importante a destacar é a motivação da escolha do Curso de 

Administração em função de sua Linha de Formação em Seguros e 

Previdência (em torno de 78%). 

 

Outros dois indicadores importantes para a Instituição são o nível de satisfação 

dos discentes com o curso (93%) e com a Faculdade (89%). 
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Pelas respostas dos discentes, verificamos que a capacidade técnico-

profissional dos docentes está com seus maiores níveis entre bom e excelente 

(97%), assim como os indicadores relativos à coordenação (94,5%) e atuação 

do coordenador (93%). 
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4.2 PERFIL DOS DOCENTES E RESPECTIVAS AVALIAÇÕES DA 
INSTITUIÇÃO, CURSO, GESTÃO E PRÁTICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. 

O questionário de Avaliação Institucional foi disponibilizado em ambiente virtual 
25 (96%) docentes da graduação da ESNS participaram com suas 
respostas. 

Da mesma forma que foi feito com os discentes, iniciamos nosso levantamento, 
analisando o perfil do docente e o seu grau de conhecimento da Missão e das 
Avaliações Institucionais Internas realizadas pela CPA e das Externas 
realizadas pelo INEP/MEC, como segue: 
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A exemplo do que ocorreu nos anos anteriores, os resultados da avaliação dos 
quesitos citados nos gráficos precedentes foram bastante favoráveis à ESNS e 
aos membros da Direção. 

Pelos resultados apresentados acima, como ocorreu nas avaliações anteriores 
desta CPA, os docentes demonstram que a ESNS possui PPCs adequado e 
com a Gestão e práticas didático-pedagógicas em conformidade com o 
esperado. 

 

Críticas e sugestões  
 

Transcrição “ipsis litteris” das respostas aos questionários 
 

Críticas e sugestões (principalmente nos itens onde sua avaliação foi 

“Regular”, “Fraco” ou “Insuficiente”). 
Críticas e Sugestões Corpo Docente 

 -Algumas disciplinas possuem carga horária insuficiente para oferecer um 

conteúdo mínimo e de profundidade razoável para os alunos. 

Reclamação manifesta de vários colegas. 

 

 -Nada a declarar. 

 -Trata-se de excelente instituição de ensino, provida de todos os recursos 

necessários para os professores e alunos. A Direção e a Coordenação 

dialogam com docentes e alunos e são extremamente atuantes e 

preocupadas em melhorar cada vez mais a qualidade do ensino. 

 

 -A escola é um excelente local de trabalho e aprendizagem. 

 

 -Os docentes desconhecem o que é ministrado nas matérias nas quais 

ele não atua. 

 

 -É possível oferecer palestras com temas de conhecimentos gerais, como 

preservação do meio ambiente e a responsabilidade do Administrador 

neste contexto. 
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 -A atuação do coordenador com os alunos é excelente. O estímulo dado 

às turmas para estudar supera outras instituições em que atuo. 

 

  A faculdade está desenvolvendo bem suas atribuições, mas seria 

interessante a substituição de disciplinas de seguros por mais disciplinas 

de formação ao administrador. 

 

  sem comentários. 

 

 -As cadeiras dos alunos precisam de manutenção. 

 

 -A atuação do coordenador é diferenciada, pois está sempre presente e 

incentiva a todas as atividades promovidas pelos professores tendo em 

vista a prática dos conteúdos. 

 

 -Nada a acrescentar. 

 -O curso é muito bom, precisa só de algumas adequações curriculares e 

empenho na captação de alunos no mercado. A equipe é muito 

empenhada.  

 

 -Melhoria da Infraestrutura de Informática da Escola. 

 
Análise do Questionário aplicado aos docentes. 

 
As críticas e sugestões listadas pelos docentes serão consolidadas e 
encaminhadas à Direção da ESNS, para conhecimento e tomada de 
providências, quando for o caso. 
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4.3  AVALIAÇÃO PELO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA 

INSTITUIÇÃO, DO CURSO E DA GESTÃO: 

 

O corpo técnico-administrativo da ESNS, por ocasião desta avaliação, era 

composto de cinco funcionários e todos responderam ao Questionário 

apresentado, como segue: 
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Em relação às respostas de avaliações anteriores, onde os funcionários 

sinalizavam que havia a necessidade de uma aproximação maior da 

coordenação e da direção da ESNS ao nosso corpo técnico-administrativo, 

podemos verificar, que nas respostas dos relatórios dos anos de 2013, 2014 e 

2015, esta não é mais uma a questão que preocupa nosso corpo técnico-

administrativo uma vez que há uma perfeita integração da coordenação com a 

gerência administrativa acadêmica, conforme modelo novo implantado em 

2012. 

 

Críticas e sugestões  
 

Não foram registradas nos Questionários aplicados ao Corpo Técnico-
Administrativo críticas ou sugestões. 
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4.4 AVALIAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS À COMUNIDADE 

(GRATUITOS) E COMENTÁRIOS ACERCA DO PROJETO DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL “RESSIGNIFICANDO O FUTURO”: 

 

Desde 2013 a ESNS passou a oferecer gratuitamente e on line para o seu 

alunado, docentes, colaboradores e para a Comunidade em geral, o CURSO 

DE GESTÃO DE MUDANÇAS, e a partir de 2014 passou a ofertar também o 

CURSO DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL COMO VANTAGEM 

COMPETITIVA.  

Neste ano esta CPA acompanhou o resultado do grau de satisfação dos 

concluintes dos citados cursos, tendo registrado os seguintes resultados: 

 CURSO DE GESTÃO DE MUDANÇAS. 

2014:   72 concluintes 
2015:   28 concluintes 
Total:  100 concluintes 

 

 CURSO DE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL COMO 

VANTAGEM COMPETITIVA. 

2014:  18 concluintes 
2015:  21 concluintes 
Total:  39 concluintes 
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A oferta dos cursos, bem como o atingimento de seus objetivos, demonstra 

por parte da ESNS a sua preocupação e interesse em atender a 

comunidade, e seu entorno, de maneira eficaz. 

Outro ponto que merece destaque, dentre as atividades da Faculdade, é a 
oferta do Projeto de Responsabilidade Social denominado 
“Ressignificando o Futuro”. 
  
Trata-se de um Projeto de Responsabilidade Social que visa a capacitação 
em Modelo de Negócios Canvas para Microempreendedores.  
 
A Faculdade realiza este projeto com o apoio de seus docentes e trabalha 
em parceria com a Incubadora Afrobrasileira (IA) - que incuba Pequenos 
Negócios de mais de 21 municípios do Rio de Janeiro e cuja clientela 
principal são afro descentes – e com a Associação ModaFusion que tem 
como meta formar jovens de comunidades do Rio de Janeiro e Grande Rio 
em Moda Brasileira.   
 
Este projeto já atendeu mais de 50 empreendedores em seus dois anos de 
existência e no ano de 2015, atendeu mais 30 empreendedores, tendo 
formado, 17 alunos em Modelo de Negócio Canvas além de trazer 
intercâmbio cultural e contato com a diversidade para os alunos da Escola 
Nacional de Seguros. 
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5 AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES. 
 

Em 2015 a ESNS não teve nenhuma avaliação externa do MEC/INEP. 

 

Abaixo estão listadas algumas recomendações da CPA a partir dos dados 

coletados: 

 

 Melhorar divulgação da Faculdade no mercado em geral e não 

somente ao mercado segurador. (Crítica recorrente em nossas últimas 

avaliações da CPA). 

 

 Estudar a possibilidade de trocar, ou melhorar o mobiliário das salas 

de aula da ESNS. As cadeiras e mesas poderiam ser semelhantes as 

utilizadas nos Cursos de MBA. (Crítica recorrente em nossas últimas 

avaliações da CPA). 

 

 Analisar a possibilidade de oferta de cursos de Excel, Hp12C, Inglês e 

Espanhol. (Estes últimos poderiam ser sob a forma de convênio e 

ofertados aos sábados) 

 

 Reativação do atendimento aos alunos para as fotocópias no 2º andar. 

 

 Estudar a possibilidade de oferta de cursos de extensão/capacitação no 

período de férias da faculdade. 

 

 Disponibilizar cursos para melhoria da Didática dos professores e 

incentiva-los a utilização de novas tecnologias educacionais. 

 

 Retornar com o apoio presencial de representante da Informática, no 2º 

andar, para atendimento imediato das demandas dos Docentes e dos 

Discentes 
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 Estudar a possibilidade da antecipação do horário de saída dos alunos, 

uma vez que conforme o perfil, grande parte dos alunos mora em 

regiões distantes do Centro do Rio de Janeiro e alguns em áreas de 

risco. 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 29 de março de 2016 

 

 

 

 

 

Maurício Viot  Lúcio Antônio Marques 

Presidente da CPA    Representante da Comunidade 
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Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

 

 

 

 

Fabiano de Freitas Silveira Nobre  

Representante dos Discentes 


