
 

 

AÇÕES QUE A ASCES IMPLANTOU COM BASE NOS RESULTADOS 
DA AUTOAVALIAÇÃO. 

Podemos discorrer, no presente relato, algumas ações que a ASCES  

implantou com base nos resultados da Autoavaliação e nos relatórios enviados 

a Direção Geral, a Direção Acadêmica e Administrativa, considerando todas as 

avaliações já realizadas na Instituição: 

 

� Ampliação do Núcleo de pesquisa; 
 

Paralelamente ao Programa de Iniciação Científica (INICIA), a Faculdade 

Asces, buscando maior inserção dos estudantes em atividade de pesquisa, 

publica anualmente edital para composição de Grupos de Pesquisa, os quais 

são conduzidos por docentes com titulação de mestre ou doutor.  

Tal preocupação com a pesquisa se coaduna com o estabelecido no PDI 

da Faculdade Asces, qual seja “desenvolver atividades de pesquisa e 

investigação científica, visando o crescimento da ciência e da tecnologia”. 

    Apontamos como ponto a ser melhorado uma maior divulgação das 

pesquisas realizadas, no âmbito de toda Instituição. 

 

�  Ampliação do Núcleo de Extensão; 
 
    Atualmente contamos com mais de 35 projetos de extensão em 

andamento contemplando todas as áreas e suas especificidades, com inserções 

efetivas na sociedade. 

 

�  Melhoria da Infraestrutura; 
    Do que foi apresentado como solicitação da CPA na infraestrutura, 

podemos pontuar de forma positiva o remanejamento da Copiadora do Campus 

II, para um espaço com o dobro da capacidade do anterior, a Substituição de 

todo o piso dos três andares do prédio de Educação Física (de Granilite para 

Porcelanato), a Substituição de todas as portas do Prédio de Educação Física, 

Recuperação (pintura, substituição de peças, substituição de estofados etc...) de 

todas as máquinas da Academia Escola, Reorganização da Academia Escola 

inclusive substituindo uma parede com detalhe em combogós por toda a área 

em janela de vidro, Recuperação das calçadas no entorno da Praça das Placas, 

Reparos Gerais em pintura inclusive pintando toda a rampa metálica que dá 

acesso aos Laboratórios, Reorganização do Laboratório de Dermatologia 

(instalação de divisórias) 

 
 



 

�  Oferta de Novos Cursos; 
    Atualmente contamos com 19 cursos na Instituição, provenientes na 

sua maioria de demandas da sociedade.   

 
�  Formação Continuada de professores e corpo administrativo; 

       A Asces continua realizando, de forma sistemática, ações de formação 

para os docentes (nas formas de apoio financeiro para participação em 

eventos científicos de relevância e reconhecido valor, custeio de curso ou 

programa e liberação de frequencia), bem como programas de treinamento 

direcionados para o corpo técnico–administrativo (abordando temas como 

Atendimento ao Público, bem como os de formação específica para 

colaboradores de acordo com a necessidade do setor), com vistas a fomentar 

e apoiar a capacitação e a educação continuada, oportunizando o 

desenvolvimento do quadro de recursos humanos da Instituição. 

      No primeiro semestre de 2014 teve início a Pós-Graduação em Didática 

do Ensino Superior fornecida pela IES para seu corpo Docente, de forma 

gratuita,  

 

� Construção de Planos de Carreira, Cargos e Salários; 
 
      Continuamos no semestre de 2012 os  avanços  no Plano de Carreira, 

Cargos e Salários – PCCS da Faculdade, entendendo que  constitui num 

valioso instrumento para condução da sua política de recursos humanos, 

possibilitando um planejamento funcional baseado em critérios que 

favoreçam a motivação, o comprometimento e a ascensão de seus docentes 

no âmbito institucional. O PCCS docente foi homologado junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego em abril de 2011, já tendo sido identificadas, 

agregadas e institucionalizadas as adequações necessárias à sua primeira 

versão. 
 

�  Criação de Atendimento de Projeto de Apoio a Aprendizagem 
PROJAP; 
           O PROJAP Desenvolve uma política de atendimento aos discentes, 

promovendo um apoio pedagógico alocando recursos potenciais para 

superação das dificuldades de aprendizagem. Mais de 4.000 alunos já foram 

atendidos pelo projeto.  

 
�  Melhoria da segurança Interna; 

           Instalação de mais de 104 câmeras de segurança, instalação de 

catracas eletrônicas com identificação dos alunos.   

 
 
 

�  Ampliação da Rede WIFI; 



 

       Houve também crescimento do parque de informática, que hoje conta 

com 03 (três) laboratórios, totalizando 78 (setenta e oito) terminais, todos 

trabalhando na plataforma Windows, com acesso à internet e possuem 

editores de texto, planilhas e slides/pôsteres. Oferece-se também conexão 

WI-FI, com controle de acesso por cadastro do usuário. 

           Ainda contamos com a melhoria na conectividade entre o Campus I e 

o Campus II, com a disposição de dois enlaces de fibra óptica, que promove 

maior disponibilidade de conexão. 

� Política de Formação Continuada para o Corpo Docente; 
           Oferta da pós –graduação em Didática da Ensino Superior; 

Atendimento pedagógico individual e coletivo do corpo docente;      

Fóruns de discussão sobre as práticas pedagógicas no âmbito da 

ASCES. 

� Construção do Restaurante no Campus II; 
 

� Ampliação da Copa para os funcionários do Campus I; 
             Uma necessidade apontada pelos funcionários na sua última 

avaliação interna, que já foi prontamente atendida pelo setor competente da 

instituição.  

 

� Ampliação dos programas de atendimento ao aluno; 
              O setor Socioeducacional segue fazendo a manutenção dos 

programas de apoio ao aluno já existentes, e implantando ações 

diferenciadas que englobam desde a acolhida do aluno a instituição a oferta 

de bolsas de estudos.  

 

� Programa de Atendimento ao Discente (Pró-discente); 
             Desenvolve uma política de atendimento ao discente de forma a 

construir estratégias que venham ajudá-lo a superar as dificuldades, 

possibilitando um trabalho articulado e comprometido com a ética e a 

qualidade acadêmica. Pretende ajudar o aluno na organização dos seus 

estudos, desde a organização do horário, a técnica de leituras, fichamentos, 

resumos e a elaboração de mapas conceituais. 

 

� Ampliação do acervo da Biblioteca; 
 

   Neste primeiro semestre, a Biblioteca fez investimento financeiro no 

valor de R$ 97.317,82 (noventa e sete mil trezentos e dezessete reais e oitenta 

e dois centavos) com aquisição de livros, e de R$ 2.377,91 (dois mil, trezentos e 

setenta e sete reais e noventa e um centavos) com assinatura/renovações de 

títulos de periódicos (jornais e revistas). 

O acervo total atual é de 56.356 exemplares, sendo 43.703 livros, 



 

10.905 periódicos e 1.742 multimídias. Foram realizados 54.956 

empréstimos e 31.469 consultas em 2013.1. 

 

� Criação do Núcleo Cultural; 
        Em pouco tempo de funcionamento, este núcleo tem realizado ações 

que resgatam a riqueza cultural da região, conquistando o público acadêmico. 

 
� Serviço de acompanhamento a alunos egressos; 

  Este serviço foi efetivamente reestruturado a partir de uma nova ótica 

desenvolvida para o desenho organizacional da Instituição. Assim, o SAE foi 

posicionado na área de atuação da Coordenação Pedagógica, criando-se um 

espaço físico específico para sua instalação.  

Destacamos os itens que tiveram relação direta com a CPA, com as 

avaliações e solicitações de toda a comunidade acadêmica da Instituição.  

  Nesse sentido, fica evidente que a Instituição investe, através dos 

resultados do processo de Autoavaliação, na sua melhoria como um todo, 

buscando, a partir de suas fragilidades, as possibilidades de não apenas superá-

las, mas, principalmente, de buscar atingir suas metas tomando como eixo 

específico a sua Missão Institucional. 


