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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 DADOS DA IES 
 
Escola Superior Nacional de Seguros de São Paulo – ESNS-SP – 11289.  
 
Faculdade Privada Sem Fins Lucrativos.  
 
Rua Augusta, nº 1600, Consolação – São Paulo – SP. 
 
 
1.2 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 
 
A Comissão Própria de Avaliação da Escola Superior Nacional de Seguros de São Paulo 
atualmente conta com os seguintes membros: 
 

Neyze Pereira Rocha 
Representante do Corpo Técnico-Administrativo e 
Presidente 

Dalton Tria Cusciano Representante dos Docentes e Secretário 

Artur Luis Souza dos Santos Representante da Comunidade 

Miquelina  Valente Ciancio Representante dos Discentes 

 
Ato de designação da CPA: Instrução Normativa ESNS-SP nº 115 de 22/08/2018.  
 
Período de Mandato: 2018 a 2020. 
 
 
1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUTOAVALIAÇÃO 
 
A Escola Nacional de Seguros - Funenseg 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, 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) e pela Federação 
Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência 
Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros - FENACOR e tem como objetivo 
promover o ensino, o conhecimento e a pesquisa do seguro, além do aperfeiçoamento do 
mercado e o esclarecimento ao consumidor.  
 
Atualmente, somente duas dessas instituições são mantenedoras da FUNENSEG, quais seja, 
FENACOR e CNSeg.   
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Para atender a uma demanda cada vez mais crescente de administradores com 
conhecimentos em seguros e previdência, inicialmente, criou-se a Escola Superior Nacional de 
Seguros – ESNS, no Estado no Rio de Janeiro e em seguida no Estado de São Paulo, Escola 
Superior Nacional de Seguros (ESNS-SP), como únicas Instituições de educação superior no 
país a oferecerem curso de Graduação em Administração, na modalidade bacharelado, com 
linha de formação específica para aqueles que atuam ou pretendem atuar como 
Administradores no segmento de seguros e previdência.  
 
A ESNS-SP, mantida pela FUNENSEG, foi credenciada pelo MEC, através da Portaria nº 1.538, 
de 19/12/2008, publicada no DOU de 23/12/2008, página 24, seção 1 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 São Paulo, 
através da Portaria nº 105, de 28/01/2009, publicada no DOU de 30/01/2009, página 41, 
seção 1, e com Reconhecimento do Curso pela Portaria MEC 47, de 23/01/2015, publicada no 
D.O.U. em 26/01/2015, tendo como missão 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.  

Em março de 2017 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 2015 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. 

Com o intuito de cumprir sua 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”, a ESNS-SP aprovou o seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI para o período 2016/2020, estabelecendo metas de 
crescimento e de aprimoramento da qualidade dos serviços educacionais ofertados.  
 
Este PDI, juntamente com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, constituem a base de 
crescimento da ESNS-SP, sendo os instrumentos utilizados para a criação e implantação de 
todo e qualquer programa de seu desenvolvimento e, assim, foram utilizados como 
parâmetros para esta, auto avaliação assim como ocorreu em anos anteriores.  
 
A ESNS-SP entende 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 
de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e o futuro.  
 
Em conformidade com os citados PDI e PPC e fundamentada na Lei Nº 10.861 de 14/04/2004, 
que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a ESNS-SP 
instalou a sua CPA e adotou os critérios de auto avaliação dispostos na referida Lei, buscando 
atingir grau de excelência na educação superior.  
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O presente processo de auto avaliação da ESNS-SP, levou em conta os seguintes princípios:  
 

 Da globalidade, já que a avaliação abrange todos os elementos que compõem a 
Instituição; 

 Da comparabilidade, uma vez que busca padronizar os conceitos e os indicadores de 
desempenho para avaliar o processo evolutivo da Instituição; 

 Do respeito à identidade da Instituição, não olvidando suas características próprias; 

 Da legitimidade, na utilização de informações fidedignas e na definição e utilização de 
metodologias e indicadores suficientemente hábeis para agregar conhecimento sobre 
a realidade; 

 Do reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo avaliativo, seus 
princípios norteadores e seus critérios.  

 
O relatório ora apresentado é geral relativo ao ano 2018. O relatório foi aprovado em março, 
para inserção em 31 de março de 2019.  
 
2. METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO 
 
 
Para a coleta de dados, esta CPA utilizou os três instrumentos abaixo descritos, preparados 
especificamente para os diferentes segmentos da comunidade acadêmica: 
 

1. Questionário eletrônico aplicado aos discentes para definição e avaliação: de seu perfil 
demográfico; da infraestrutura física e serviços acadêmicos; a atuação dos docentes; 
da qualidade e a pertinência das palestras e seminários oferecidos pela ESNS-SP e sua 
posição em relação a outras IES no mesmo limite territorial de atuação. 

2. Questionário eletrônico aplicado aos docentes para avaliação: da infraestrutura física e 
serviços acadêmicos; da proposta pedagógica, da atuação da Coordenação, da Direção 
da Instituição e o nível de adequação do PPC à formação profissional do discente, 
dentre outros.  

3. Questionário eletrônico aplicado ao corpo técnico administrativo para definição e 
avaliação: de suas condições de trabalho em geral. 

 
Os instrumentos citados, na íntegra, constam nos Anexo 1 (Discentes) e Anexo 2 (Docentes), e 
Anexo 3 (Corpo Técnico- Administrativo). 
 
Para o processo de auto avaliação mantivemos basicamente o mesmo método de trabalho 
definidos por ocasião da instalação da primeira CPA da ESNS-SP, ou seja, realizamos ao longo 
do ano de 2017 as seguintes atividades nesse sentido:  
 

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

 Sensibilização do alunado para a avaliação institucional;  
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 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;  

 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 e outros) e do método de análise e interpretação dos dados;  

 Implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações;  

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

 Definição de formato do relatório de auto avaliação e sua elaboração. 
 
 
3.DESENVOLVIMENTO 
 
 
Neste trecho, esta CPA apresenta, de acordo com a determinação da Nota Técnica 
INEP/DAES/CONAES Nº 065, as informações de cada eixo/dimensão, conforme PDI, 
organizados em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez 
dimensões dispostas no Art. 3º da Lei Nº 10.861. 
 
 
3.1 EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 
Os requisitos relativos a esta Dimensão vem sendo plenamente desenvolvidos na ESNS-SP. 
 
 
3.2 EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 
A declaração da “MISSÃO” da ESNS-SP está claramente explicitada no “PDI”, como a 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”. Para exercer plenamente a sua missão, a ESNS-SP estabeleceu objetivos e metas 
em seu PDI para o período 2016/2020 (atualizado em 2016), com ações e prazos definidos, 
observando-se, assim o seu compromisso com a busca pela excelência no ensino. 
 
Analisando os procedimentos adotados pela ESNS-SP no período sob análise, informamos que 
as ações propostas que não foram implementadas, dentro dos cronogramas de prazos e nos 
moldes estabelecidos pela Instituição, estão grifadas em negrito a seguir: 
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CRONOGRAMA DE METAS 

METAS AÇÕES PRAZOS 

Manter a oferta do curso de 
graduação em Administração com 
Linha de Formação em Seguros e 
Previdência, na modalidade 
presencial, e a permanente 
atualização do respectivo Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC). 

 Incentivar a discussão acerca das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) do curso, do 
mercado de trabalho e dos avanços 
tecnológicos. 

 Promover oficinas envolvendo a 
Coordenadoria, os docentes e os discentes 
do curso, visando à valorização do PPC. 

 Promover com o Coordenador de Curso e 
os gestores acadêmicos, reuniões de 
trabalho visando ao aprimoramento e 
cumprimento do PPC. 

 Buscar nos eventos de avaliação, 
promovidos pela Instituição, elementos para 
o aprimoramento do PPC. 

 Manter o PPC devidamente atualizado. 

 Protocolizar no Ministério da Educação 
pedido de reconhecimento do curso de 
graduação ministrado. 

Permanente 

Promover a oferta dos cursos de 
pós-graduação lato sensu, nas 
modalidades presencial e a 
distância. 

 Continuar a oferecer a oferta dos cursos de 
MBAs na modalidade presencial. 

 Iniciar a oferta do MBA de Gestão de 
Seguro e Resseguros na modalidade EaD. 

2016/2020 

Promover a oferta dos cursos 
superior tecnológico Gestão em 
Seguros e Cursos de extensão 

 Iniciar a oferta dos cursos superior 
tecnológico Gestão em Seguros e Cursos 
de extensão 

2018/2019 

Manter corpo docente adequado 
ao desempenho das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão da 
Instituição. 

 Manter, para cada um dos cursos 
ministrados, 70% do corpo docente com 
titulação de doutorado e mestrado. 

2016/2020 

 Manter, para cada um dos cursos 
ministrados, pelo menos 35% do corpo 
docente nos regimes de tempo integral ou 
parcial. 

 Promover a contratação de corpo docente 
adequado ao padrão institucional e 
suficiente para atender a implantação dos 
novos cursos. 

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

 Adequar, sempre que necessário, o perfil do 
corpo técnico-administrativo aos padrões 
estabelecidos para cada área, por meio de 
estímulos à sua capacitação. 

Permanente 
 Promover a contratação de corpo técnico-

administrativo adequado ao padrão 
institucional e suficiente para atender a 
implantação dos novos cursos. 
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Promover as condições 
adequadas de acesso e 
permanência do aluno 

 Organizar, semestralmente, uma agenda 
de eventos promovidos pela Escola 
Superior Nacional de Seguros de São 
Paulo e pela comunidade em geral e 
incentivar a participação do corpo discente. 

Realizado 

 Garantir o acesso às bolsas fornecidas aos 
alunos pela Escola Superior Nacional de 
Seguros de São Paulo de acordo com 
regulamentos internos. 

Realizado 

 Diagnosticar as deficiências dos 
ingressantes por meio do processo seletivo 
e oferecer mecanismos de nivelamento aos 
alunos conforme as deficiências detectadas 
e prioridades estabelecidas para cada curso 
oferecido. 

Realizado 

 Divulgar os serviços prestados pelo Núcleo 
de Apoio Psicopedagógico e de Ouvidoria 
ao Discente. 

 Manter pessoal qualificado para o 
atendimento psicopedagógico aos 
discentes. 

Realizado 

Promover o acompanhamento dos 
alunos egressos e incentivar a sua 
participação na vida acadêmica da 
Instituição. 

 Implantar, alimentar e atualizar, 
continuamente, a base de dados dos 
egressos no projeto de egressos que está 
em fase de desenvolvimento.  

 Incentivar a criação de associações de 
egressos. 

 Incentivar o envolvimento dos egressos em 
atividades de pesquisa e de extensão 
desenvolvidas na Instituição. 

Realizado 

Proporcionar, à comunidade 
acadêmica, infraestrutura física e 
acadêmica adequada às 
finalidades dos cursos implantados 
pela Escola Superior Nacional de 
Seguros de São Paulo, atendendo 
aos padrões de qualidade fixados 
pelo Ministério da Educação. 

 Disponibilizar acomodações para as 
Coordenadorias de Curso. 

2018. 
Realizado 

 Ampliação da Sala dos Professores de 
modo a acomodar os docentes. 

2018. 
Realizado 

 Garantir oportunidades de acesso e trânsito 
às pessoas portadoras de necessidades 
especiais. 

Permanente 

 Zelar pelas condições de segurança e 
limpeza em todas as instalações utilizadas 
para o desenvolvimento de cursos da 
Escola Superior Nacional de Seguros. 

Permanente 

 Promover serviços – diretamente ou 
terceirizados – de manutenção e 
conservação da infraestrutura física e 
tecnológica, assegurando à comunidade 

Permanente 
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acadêmica ambiente adequado ao estudo e 
à convivência comunitária. 

Assegurar que a Instituição 
disponha de equipamentos de 
informática, e de recursos 
audiovisuais e multimídia, 
necessários ao seu bom 
funcionamento. 

 Expandir a atualizar o acervo a partir das 
indicações, do  NDE, de alunos, 
professores e Coordenadores de Curso à 
equipe da biblioteca. 

Permanente 

Promover a aquisição, expansão e 
atualização periódica do acervo 
bibliográfico atendendo à demanda 
dos diferentes cursos. 

 Promover a avaliação contínua e 
permanente das atividades desenvolvidas 
pela Escola Superior Nacional de Seguros 
de São Paulo no âmbito do Projeto de 
Autoavaliação. 

Permanente 

Consolidar a autoavaliação 
institucional. 

 Desenvolver programas permanentes de 
melhoria institucional, com base nas 
avaliações do Ministério da Educação e nos 
resultados da autoavaliação. 

Permanente 

Manter o equilíbrio do fluxo 
financeiro, permitindo a expansão 
e o crescimento da qualidade de 
serviços prestados à comunidade. 

 Elaborar proposta orçamentária para cada 
exercício. 

 Aprovar, anualmente, proposta 
orçamentária, submetendo-a a apreciação 
da Mantenedora. 

 Executar a proposta orçamentária 
aprovada, visando à utilização dos recursos 
na consecução das finalidades da Escola 
Superior Nacional de Seguros de São 
Paulo. 

 Acompanhar e avaliar, mensalmente, o 
desempenho orçamentário, financeiro e 
econômico da Escola Superior Nacional de 
Seguros de São Paulo, para identificar, de 
imediato, possíveis correções e/ou 
alterações nas estimativas e previsões. 

Permanente 

 
Ainda em continuidade às ações facilitadoras para a compreensão e cumprimento da missão 
da Escola, a ESNS-SP instituiu ainda um programa de divulgação dos resultados do processo de 
autoavaliação por meio de: 
 

 Disponibilização a todos os docentes, corpo técnico-administrativo e discentes do PDI, 
do PPC, dos Relatórios de Avaliação e a fixação nas salas de aula de cartaz com a 
Missão da ESNS; 

 Divulgação na íntegra o Relatório Anual Autoavaliação Institucional através de link no 
Portal Institucional; 

 Disponibilização de um departamento de “Ouvidoria” para integrar soluções e dar 
rapidez a resolução de conflitos. 
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Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 
Conforme previsto em PDI, a ESNS-SP possui uma política de concessões de bolsas de estudo, 
para garantia de acesso e permanência de discentes. Nesse sentido, oferece seis tipos de 
bolsas, previstas em regulamento: Bolsa Carente e Portadores de Necessidades Especiais, 
Bolsa Família, Bolsa Funcionário e seus dependentes, Bolsa Convênio Empresa, Bolsa por 
Processo Seletivo e Bolsa Monitoria.  
 
Alinhada com preocupações com o meio ambiente e previsão em PDI, a Escola faz uso 
exclusivo e contínuo de papel reciclado em todas as suas atividades. 
 
No âmbito de atuação da nossa mantenedora, existem quatro importantes programas de 
responsabilidade social: 
 
O Amigo do Seguro é uma ação de responsabilidade social criada para dar oportunidade de 
qualificação profissional a jovens, entre 16 e 20 anos, que estiverem cursando o Ensino Médio 
em escolas públicas. O Programa é desenvolvido pela Escola em parceria com instituições 
como o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, a Fundação Movimento Universitário de 
Desenvolvimento Econômico e Social – Mudes e a Agência Brasileira de Estágio – ABRE, e 
conta com a participação das empresas do mercado de seguros. A Escola qualifica alunos do 
ensino médio de escolas públicas selecionados no cadastro do CIEE ou da Fundação Mudes 
(RJ) e, com o apoio das seguradoras, treina e oferece estágio aos estudantes. 
 
Inspirada pela pesquisa A Voz dos Adolescentes, divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) em 2002, a Escola Nacional de Seguros desenvolveu o projeto Asas para 
Voar, que consiste na doação de livros infanto-juvenis a bibliotecas de escolas públicas do 
ensino fundamental e médio. Desde que foi lançado, em 2007, ele já beneficiou escolas e 
estudantes em vários estados. 
 
O projeto Saber Seguro tem o objetivo de facilitar o acesso dos profissionais de seguros à 
literatura especializada. Para estimular o estudo e a pesquisa entre os agentes desse mercado, 
a Escola Nacional de Seguros distribui, desde 2007, livros técnicos editados por ela a sindicatos 
de corretores e de seguradoras de todo o país. Os mais de 100 títulos publicados são doados 
às entidades que manifestam interesse em receber o projeto e se comprometem em tornar 
público o acesso à biblioteca e em disponibilizar estrutura física para as consultas.  
 
A Escola patrocina, desde 2010, o Programa de Segurança e Educação no Trânsito “Se Essa Rua 
Fosse Minha”, da Editora Fama. A iniciativa busca capacitar docentes do ensino fundamental, 
de escolas municipais do Sul e Sudeste, para adotarem o tema em suas aulas. Os estudantes 
recebem, ainda, kit composto por livros, manual de instruções, DVD, jogos, cartazes, bolsa de 
material reciclável e certificado de conclusão de curso. 
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3.3 EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
Dimensão 2: Políticas para o ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 
A ESNS-SP vem cumprindo sua política voltada para a pesquisa e extensão com estímulo para 
a produção acadêmica. 
 
Ressalta-se como positivo que a ESNS-SP já implantou uma nova matriz curricular. 
 
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 
No que se refere à comunicação com a sociedade nos âmbitos externos e internos, a ESNS-SP 
dispõe de modernas ferramentas de comunicação, conforme: 
 

 Website (www.esns.org.br) com informações completas sobre processos seletivos, 
cursos, convênios, ouvidoria, instalações físicas, biblioteca, além de disponibilização de 
informações institucionais, documentos institucionais, etc. 

 Portal do Aluno e Professor, que consiste de um sistema de consulta de professores e 
alunos matriculados no curso de Graduação. 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem, que disponibiliza recursos como fóruns, bate-
papos, espaços para tutoria, exercícios, simulados, além de seus materiais didáticos. 

 Participação na rede social Facebook com o objetivo de divulgar as atividades da 
Escola, além de e publicar dicas, curiosidades e notícias sobre o mundo da 
Administração, Seguro e Previdência. 

 
Além do mencionado, a ESNS-SP instituiu ainda um programa de divulgação dos resultados do 
processo de autoavaliação por meio de: disponibilização a todos os docentes e discentes do 
PDI, do PPC, dos Relatórios de Avaliação e a fixação nas salas de aula de cartaz com a Missão 
da ESNS; Criação de um “link” no site da Escola onde é divulgado na íntegra o Relatório Anual 
Autoavaliação Institucional. 
 
A ESNS-SP oferece ainda, um serviço de “Ouvidoria”, com profissional devidamente 
qualificada, em horário semanal pré-estabelecido, que funciona como um canal de 
comunicação entre a Instituição e a comunidade interna e externa, para recebimento de 
solicitações, sugestões, consultas, elogios, reclamações ou esclarecimento de dúvidas da 
comunidade acadêmica, assegurando a participação da comunidade na Instituição, para 
promover a melhoria das atividades desenvolvidas e reunir informações sobre diversos 
aspectos da Faculdade, com o fim de subsidiar o planejamento institucional facilitando o 
encaminhamento das demandas da comunidade interna e externa aos canais administrativos 
competentes, visando contribuir para a solução de problemas e, o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados. 
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Para aprimorar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem e dar apoio psicopedagógico 
aos docentes e discentes na solução de problemas de ensino-aprendizagem ou problemas 
comportamentais, a Instituição implantou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), cujo 
atendimento é agendado com profissional especializada. 
 
Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 
 
A Escola Superior Nacional de Seguros de São Paulo oferece aos alunos um serviço de apoio 
psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do 
discente como notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir como 
atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de 
aprendizagem. Este serviço é realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente, 
diretamente ligado à Diretoria.  
 
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente tem por objetivo oferecer acompanhamento 
psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos que 
apresentam dificuldades. Deve contribuir para o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem em geral, recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica 
dos alunos, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua 
adaptação, especialmente, dos ingressantes.  
 
O serviço de apoio psicopedagógico está sob a responsabilidade de profissional qualificado 
para o desenvolvimento das atividades, com formação na área de Pedagogia. O atendimento é 
gratuito aos alunos, que podem diretamente procurar o serviço. 
 
3.4 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 
Conforme previsão em PDI, a ESNS-SP mantém o corpo docente adequado ao desempenho 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, sendo ele composto de 80% de 
docentes com titulação de doutorado e mestrado.  
 
O Quadro de Carreira Docente da ESNS-SP está devidamente registrado na DRT – MT – e é 
constituído de quatro classes funcionais: I) Professor Titular, II) Professor Adjunto II, III) 
Professor Adjunto I e IV) Professor Assistente, sendo os requisitos mínimos para 
enquadramento nas classes da carreira docente descritos no Plano de Carreira. 
 
Ainda no que se refere ao corpo docente, a ESNS-SP planeja reuniões semestrais com os 
docentes para a manutenção, a interação e a coerência das atividades. Destaca-se também a 
atuação do NDE – Núcleo Docente Estruturante que promove avanços não somente de cunho 
curricular, mas também nas condições e adequação do trabalho docente. O NDE tem se 
reunido em média três vezes ao ano. 
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Quanto ao corpo técnico-administrativo, a ESNS-SP possui um Quadro de Carreira, cujo 
objetivo principal é atender às necessidades imediatas e futuras da Escola, considerando uma 
política salarial justa e competitiva com base nos fatores internos correlacionados a valores de 
mercado e elaborar normas que assegurem um tratamento equitativo. O quadro também está 
devidamente registrado na DRT – MT. 
 
O corpo técnico-administrativo é permanentemente capacitado através de treinamentos 
internos e externos. 
 
Todos os Planos de Carreira encontram-se devidamente homologados pelo Ministério do 
Trabalho. 
 
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 
Em relação a esta dimensão esta CPA entende que ainda são necessários aprimoramentos no 
processo, incrementando e incentivando a participação de professores, alunos e corpo 
técnico-administrativo em grupos, comissões, colegiados, bem como promovendo um rodízio 
dos membros de tais organismos de forma democrática. 
 
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 
A exemplo dos períodos anteriores, esta CPA constatou que o plano de investimentos está em 
curso com a utilização de recursos e aportes de sua mantenedora. 
 
 
3.5 EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 
Esta CPA informa que a ESNS-SP já se encontra em um novo prédio próprio, com toda a 
infraestrutura de salas de aula, biblioteca, laboratório e está atendida com a melhor 
tecnologia em ambientação, mobiliário e equipamentos. 
 
 
4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES  
 
 
Procedeu-se à coleta dos dados junto aos alunos, professores e corpo técnico administrativo 
por meio de um censo, realizado de forma direta, com o auxílio de formulário eletrônico 
disponibilizado no laboratório de informática da IES e do portal do aluno/docente na internet. 
 
Mantendo o padrão de análise e tratamento dos dados previamente estabelecidos pela CPA, 
que atendem às boas práticas de processo estatísticos tradicionais, os dados foram tabulados. 
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Os resultados, que estão disponíveis para consulta na secretaria da CPA foram colocados à 
disposição dos membros desta comissão para análise crítica e para permitir fluidez na leitura e 
facilidade de entendimento, foram apresentados sob forma gráfica, locados ao final deste 
relatório como anexos.  
 
Ao final dos trabalhos de análise e discussão dos resultados obtidos, esta CPA elaborou 
relatório consolidado, sob abordagem descritiva - explicativa, destacando ao longo do texto os 
pontos de maior relevância referente a cada um dos quesitos abordados, oferecendo 
propostas de melhorias e adequações aos pontos aonde eventualmente foram detectadas 
fragilidades.  
 
Adotamos como codificação das categorias: 
 

 ANEXO 1 - Avaliação realizada pelo Corpo Discente (AVdisc) 

 ANEXO 2 - Avaliação realizada pelo Corpo Docente (AVdoc) 

 ANEXO 3 - Avaliação realizada pelo Corpo Administrativo (AVadm) 
 
 

Quando houver necessidade específica de destaque a algum item, utilizaremos a codificação 
como no exemplo: Avdisc1...... que significa comentário sobre avaliação realizada pelo corpo 
discente ref. ao quesito nº 1 do questionário. 
 
 
4.1 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DISCENTES (AVdisc) 
 
 
Utilizando a codificação das categorias citadas imediatamente acima, apresentamos o 
universo de alunos da ESNS-SP e o índice de respostas ao questionário, considerando que, 
quando o número de respostas citado no gráfico for menor que o de discentes que respondeu 
ao questionário trata-se de abstenções, da mesma forma que quando o número de respostas 
for superior ao número de discentes que respondeu ao questionário, trata-se de situações 
onde os alunos assinalaram mais de uma resposta. 
 
Dos 117 alunos matriculados no segundo semestre de 2018, 20 responderam ao questionário 
(17,09%). 
 
AVdisc1 a Avdisc24: 
 
Os resultados abaixo referem-se ao ano base de 2018 
 
A ESNS-SP tem uma predominância de alunos do sexo feminino (58%). 
86% trabalham ou trabalharam em tempo integral, com carteira assinada (66%), em empresa 
seguradora (32%) e corretora de seguros (56%).  
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58% dos alunos pretendem manter-se no curso com recursos próprios ou familiares e 12% 
utilizam o financiamento público – FIES. 83% recebem bolsa convênio ou algum auxílio da 
empresa em que trabalha para manutenção do curso. 
 
38% dos alunos recebem alguma bolsa auxílio da ESNS-SP, sendo 70% até 20% de desconto, 
14% entre 20 e 40% de desconto, 08% entre 40 e 60% de desconto, 2% entre 60 e 80% de 
desconto e 6% entre 80 e 100% de desconto. 
 
54% dos alunos ingressaram na ESNS-SP através do Processo Seletivo, seguido de 12% que 
ingressaram através do resultado do ENEM. Os ingressantes são em sua maioria provenientes 
do ensino regular (78%), seguidos de 02% provenientes de cursos profissionalizantes técnicos.  
 
50% dos alunos consideram seu conhecimento de língua inglesa praticamente nulo, enquanto 
que 08% consideram que leem, escrevem e falam razoavelmente essa língua. No caso da 
língua espanhola, 62% consideram seu conhecimento praticamente nulo, enquanto que 08% 
leem, escrevem e falam razoavelmente. 
 
44% dos alunos leem no máximo dois livros por ano, seguidos de 32% que leem entre três a 
cinco livros em igual período. 84% dos alunos mantêm-se informados acerca dos 
acontecimentos contemporâneos através da Internet, enquanto que a biblioteca é utilizada 
com razoável frequência por 50% dos alunos da faculdade. A Internet também se destaca 
como fonte de pesquisa para as disciplinas do curso para a grande maioria dos discentes 62%. 
 
38% deles declaram uma dedicação de uma a duas horas de estudos semanais além das horas-
aula, seguidos de 38% que declaram uma dedicação entre três e cinco horas semanais.  
 
A maior parte dos alunos não desenvolvem ou desenvolveram atividades acadêmicas além das 
obrigatórias (72%) e 68% deles participaram primordialmente de eventos (congressos, 
jornadas e seminários) organizados pela própria ESNS-SP. 94% dos alunos consideram seus 
conhecimentos de informática entre bom e muito bom e 92% deles já indicaram ou indicaria, 
a ESNS-SP para alguém que está pensando em fazer uma faculdade. 
 
AVdisc25 a Avdisc37: Os discentes possuem excelente (15%), bom (65%) e 35% regular 
conhecimento da missão da faculdade, e do processo de auto avaliação institucional. Quanto 
ao conhecimento do conteúdo do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e PPC – 
Projeto Pedagógico do Curso, 5% excelente 40% dos alunos declaram bom conhecimento, 
seguidos de 35% de conhecimento regular e 20% fraco e insuficiente.  
 
Sobre o nível de conhecimento dos resultados das avaliações do INEP, 85% dos alunos o 
avaliam como excelente e bom e 15% como regular e fraco. As instalações físicas da faculdade 
são avaliadas como excelente e boas por 92% dos alunos, assim como 90% têm a mesma 
opinião sobre o atendimento prestado pela coordenação do curso.  
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95% dos alunos consideram o acesso aos discentes excelente e bom, assim como 90% têm a 
mesma opinião sobre as soluções apresentadas pela coordenação do curso sobre os 
problemas apresentados.  
 
O atendimento do coordenador do curso é avaliado com excelente e bom por 100% dos 
discentes. 95% consideram a capacitação técnica dos professores excelente e boa, enquanto 
que 5% a consideram regular.  
 
As atividades acadêmicas complementares são consideradas pela maioria como excelentes e 
boas (70%), assim como 76% as avaliam do mesmo modo quando comparadas às atividades 
oferecidas por outras instituições.  
 
Finalmente, 85% dos alunos consideram os conteúdos das disciplinas excelentes e bons e 15% 
regulares e fracos. 
80% dos alunos consideram o curso excelente e bom, seguidos de 20% que consideram o 
curso regular, fraco e insuficiente. 
 
 
4.2 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS DOCENTES (AVdoc) 
 
Os resultados abaixo referem-se ao ano base de 2018 
 
Utilizando sistemática semelhante à utilizada aos discentes, obtivemos um total de 17 
respostas provenientes dos docentes (cerca de 89%) de um total de 21 professores que 
atuavam no curso na ocasião. 
 
AVdoc1 a AVdoc14: Quanto ao conhecimento da missão da ESNS-SP e do processo de auto 
avaliação, 100% dos docentes o consideram excelentes e bons.  
 
A grande maioria dos professores considera a atuação da direção da faculdade excelente e 
boa (100%), bem como 100% considera excelente e boa a atuação da coordenação do curso.  
 
A comunicação dos professores com a faculdade, incluindo o “Portal do Professor” é avaliada 
como excelente e boa por 100 dos docentes.  
 
A opinião dos professores sobre a adequação do acervo bibliográfico e a disponibilidade de 
recursos audiovisuais da faculdade é excelente e boa (100%). 
 
Os docentes avaliam seu grau de conhecimento do PPC – Projeto Pedagógico de Curso e do 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional da ESNS-SP como excelente e bom (100%). O 
grau de adequação entre os conteúdos das disciplinas é avaliado como excelente e bom por 
100% dos docentes. No que se refere à adequação das atividades complementares propostas 
pelo curso, 77% acham excelentes e 33% acham boas.  
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A disponibilidade do coordenador em atender as demandas dos docentes é avaliada como 
excelente e boa (100), bem como o incentivo do mesmo quanto à participação dos 
professores nos projetos, programas e atividades do curso e da instituição. A relevância do 
conteúdo das reuniões de docentes promovidas pelo coordenador é considerada excelente e 
boa, por 100%. 
 
 
4.3RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (AVadm) 
 
Os resultados abaixo referem-se ao ano base de 2018 
 
 
Utilizando sistemática semelhante às anteriores obtivemos um total de 3 respostas de um 
total de 7 funcionários do corpo técnico-administrativo (cerca de 43%). 
 
 
AVadm1 a AVadm13: o corpo técnico administrativo em sua maioria (100%) afirma conhecer 
de forma bastante satisfatória a missão e os processos de avaliação da instituição 
(interno/externo). Atribuem à direção da faculdade e coordenação do curso uma atuação 
bastante adequada, bem como às formas e confiabilidade dos meios de comunicação, em 
caráter amplo de suas modalidades e à infraestrutura física (valores em todos os casos citados 
entre bom/regular atingindo 100%.  
 
Na avaliação quanto à tramitação de processos, protocolo e fluxo de documentos na ESNS-SP, 
os índices de satisfação é regular (100%).. 
 
 
5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 
 
Abaixo estão listadas algumas recomendações da CPA a partir dos dados coletados: 
 

 Atenção ao número de respondentes dos instrumentos de autoavaliação, em particular 
alunos e corpo técnico administartivo, visando a um maior percentual de respostas 
para análise nos próximos anos;  

 Divulgação e incentivo da utilização da Ouvidoria; 

 Aprimoramento dos serviços da secretaria acadêmica através da informatização dos 
procedimentos de requerimentos; e 

 Esforço para maior captação de alunos e desenvolvimento de mais políticas de 
retenção, diante da grande evasão ao longo dos semestres iniciais. 

 



 

 
 
 

Relatório de Auto-Avaliação Institucional | ESNS- SP | 2019 – Ano Base 2018 - 18 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CPA 
 
 
Tendo sido concluído o Relatório de autoavaliação pelos membros da Comissão Própria de 
Avaliação da ESNS-SP é nosso objetivo a disseminação dos seus resultados para a comunidade 
que compõe a ESNS-SP e para a Sociedade em geral, principalmente através do site da 
Instituição, com visibilidade para toda a Comunidade. 
 
Finalizando, os membros em exercício desta CPA, apresentam agradecimentos a todos os que 
colaboraram com o processo autoavaliativo, da ESNS-SP, em especial na sensibilização da 
comunidade acadêmica envolvida, na execução e na divulgação dos trabalhos realizados. 
 
Ressaltamos a importância do mecanismo de autoavaliação, o qual nos permite, enquanto 
Instituição de Educação Superior, a cada momento, ampliarmos nosso conhecimento acerca 
da realidade de nossa Instituição, de nosso papel para seu desenvolvimento, elevação do grau 
de qualidade da educação superior e atendimento às demandas do entorno social. 
 
As críticas e sugestões listadas pelos discentes, docentes e corpo técnico administrativo, serão 
consolidadas e encaminhadas à Direção da ESNS, para conhecimento e tomada de 
providências, quando for o caso. 
 
 
 
 
 
São Paulo, 20 de março de 2019. 
 
 
Neyze Pereira Rocha 
Presidente / Representante do Corpo Técnico-Administrativo e Secretário 

 
 
Dalton Tria Cusciano 
Secretário / Representante dos Docentes 

 
 
Artur Luis Souza dos Santos  
Representante da Comunidade 

 
 
Miquelina Valente Ciancio 
Representante dos Discentes 
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Questionário Respondidos CPA 2019 Ano 
Base 2018 - ESNS/SP 

Bacharel em Administração 

Discentes 
Graduação  

Efetivo Respondidos Participação  

1º período 8 0 0,00% 

2º período 8 3 37,50% 

3º período 8 6 75,00% 

4º período 20 9 45,00% 

5º período 16 1 6,25% 

6º período 12 0 0,00% 

7º período 12 0 0,00% 

8º período 33 1 3,03% 

Total Discentes 117 20 17,09% 

Docentes  
Graduação  

Efetivo Respondidos Participação  

21 17 80,95% 

        

Corpo Técnico 

Administrativo  
Graduação  

Efetivo Respondidos Participação  

7 3 42,86% 

Total Geral  

Graduação  
145 40 27,59% 
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ANEXO 1 - AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CORPO DISCENTE (AVDISC) 
 

Resultado: 20 participações (de um total de 117 alunos matriculados no 2º semestre/2018) 
 

Parte 1 - Perfil do Discente 
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Críticas e sugestões (principalmente nos itens onde sua avaliação foi “Regular”, “Fraco” ou 
“Insuficiente”). 

 
 Traria ajustes em algumas matérias, como por exemplo, Marketing. Achei o 

curso com bastante deficiência nesse sentido.  
 

 Uma maior atenção quanto aos horários, visto que alguns alunos moram muito 
longe e saindo da faculdade as 23:00 não conseguem chegar em casa. 
 

 A faculdade deixou muito a desejar, o ensino está piorando cada vez mais, e os 
alunos estão cada mais mais desmotivados.  
 

 tem sido muito satisfatório,  tenho me aperfeiçoado muito 
 

 A faculdade poderia promover mais eventos aos alunos da graduação, vejo que 
hoje mo foco da instituição é o MBA 
. 

 A instituição é excelente. 
 

 Nada a comentar 
 

 sem criticas 
 

 Acredito que o curso tenha alcançado minhas expectativas. Não tenho critica, 
apenas elogios. 
 

 Não tenho críicas 
 

 Creio que a instituição necessita de uma melhor administração na parte da 
grade, pois se vê muitos assuntos repetidos nas matérias. 
<br /> 
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 Escolhi a ESNS por não ter encontrado um ramo onde eu gostasse, até entrar 

na área de seguros, porem, por alguns aspectos que deixa a deseja 
principalmente em alguns professores na parte de ensino, acabei não gostando 
tanto do curso como previa. 
<br /> 
 

 Um programa de descontos, bolsa auxilio partindo da faculdade para o aluno, 
por meritocracia. 
 

 a faculdade deveria abrir aos sábados.  
 

 Não achei nada regular! 
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Críticas e sugestões (principalmente nos itens onde sua avaliação foi “Regular”, “Fraco” ou 
“Insuficiente”). 
 

 A faculdade precisa entender que existem profissionais que se acham 

professores  e que possuem com muita experiência, porém, não estão prontos 

para passar o conteúdo para os alunos.  

 
 <br />Estou frustada com o curso, por que cada semestre está deixando a 

desejar, amo a área de seguros mas em várias vezes prefiro ficar trabalhando 

do que vir para a faculdade, pois, não tem nada aqui que faz o aluno estar feliz 

em vir estudar. 

 
 Em questão a pergunta (12) de exemplos de matéria, é horrível para alguns 

professores em somente ler slides e não sabe explicar matéria. coisa que ira 
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prejudicar o nosso conhecimento la na frente. 
<br /> 

 Carteiras da graduação, extremamente incômodas e com pouco espaço. 
 

 Não achei nada regular! 
 

uma boa faculdade, mais tem alguns professores que não estão dando aula 
com prazer . 
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ANEXO 2 - AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CORPO DOCENTE (AVDOC) 
 
Resultado: 17 participações (de um total de 21 professores atuantes no 2º semestre/2018)  
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 De modo geral a estrutura da escola é excelente e o projeto pedagógico favorece o 

desenvolvimentos dos alunos que desejam se desenvolver como administradores e 

securitários. 

 
 A Ens possui um corpo de professores de bom nível, a escola tem boas instalações e 

excelente localização. O nivel de comunicação / gestão é muito bom também. 

 
 Ter reuniões de colegiado nos inícios e términos de cada semestre, a fim de 

levantarmos o que foi de positivo e de negativo no semestre corrente.  

 
 Não considerei nenhum item como regular, fraco ou insuficiente. No entanto, sugiro a 

realização de mais palestras direcionadas também à área de administração geral, 

como por exemplo: Diversidade e Inclusão no ambiente de trabalho, Novos modelos 

de gestão, Ecoinovação, etc, 

 X 

 O curso e os professores são excelentes. 

 
 Acredito que de uma forma geral, a faculdade se aproxima cada vez mais das 

necessidades do mercado ao qual ela representa: O Mercado Segurador. Há espaços 

para se crescer mais ainda, e acredito que a Faculdade esteja pensando nestes 

nichos. 

 
 Dar continuidade neste mesmo padrao 

 
 Considero que falta um pouco de divulgação, para com os professores, sobre as 

atividades complementares do curso, como por exemplo palestras. 
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 Creio que o curso pode promover melhor a integração de disciplinas através de 

trabalhos multidisciplinares, que permitiria ao aluno ter uma visão mais abrangente de 

todo o conteúdo aprendido. 

 
 Excelente local de trabalho, coordenação empenhada e ajudar a integração das 

disciplinas e dos professores. 

 
 nada a acrescentar 

 
 equipe motivada e integrada 

 
 O curso esta plenamente alinhado a missão.  

 
 Por ora, nada a comentar. 

 
 Considero o nível da Escola excepcional. Dou este testemunho aqui e em outras 

instituições.  

 
 A única coisa que a Escola precisa é de um melhor marketing, gerando maior captação 

de alunos dado que o corpo docente é de alta qualidade e a infra-estrutura é 

excelente. 

 
 



 

 
 
 

Relatório de Auto-Avaliação Institucional | ESNS- SP | 2019 – Ano Base 2018 - 48 

 

 

ANEXO 3 - AVALIAÇÃO REALIZADA PELO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (AVADM) 
 
Resultado: 3 participações (de um total de 7 funcionários atuantes no 2º semestre/2018)  
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 *4 - Qual o grau de eficiência da comunicação da Faculdade (incluindo seus 

superiores hierárquicos, seus pares, seus subordinados, os docentes, os 

discentes, a “home page”, os boletins informativos...) ? 

 
 Sugestão: Uma melhor comunicação entre os superiores e seus subordinados. 

Mais transparência também. Em alguns casos os subordinados ficam em 

segundo plano. Tem casos que as informações uteis chegam com atraso.   

 
 *7 - Qual a sua avaliação quanto à tramitação de processos, protocolo e fluxo 

de documentos na ESNS ? 

 
 Sugestão: As atividades são centralizadas demasiadamente na Matriz (Rio de 

Janeiro).  

 
 Como sugestão, a Matriz deveria dar uma maior autonomia para a Unidade de 

São Paulo. 

 
 12 - Qual o seu grau de satisfação com a sua remuneração, com os benefícios 

e com a ESNS como um todo ? 

 
 Sugestão: Em geral os benefícios dados pela ESNS são excelentes.  

 
 Apenas acho desproporcional, em alguns casos, a diferença salarial entre 

funcionários com funções semelhantes. Indiretamente, em alguns casos, acaba 

desestimulando o funcionário.   

 
 Acredito que poderia ter uma análise mais criteriosa de cargos e salários. 

 
 4 - Sugiro maior clareza e transparência na comunicação dos superiores 

(coord.) com os seus subordinados diretos.  



 

 
 
 

Relatório de Auto-Avaliação Institucional | ESNS- SP | 2019 – Ano Base 2018 - 54 

 

 7 - A centralização na maioria das vezes impede maior fluidez. 


