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INTRODUÇÃO
O ano de 2021 foi bastante desafiador para a Faculdade ISAE Brasil ,  na qual a
instituição teve de trabalhar com questões relacionadas a pandemia do COVID-
19, remanescente de 2020, que inclui: aulas mediadas por tecnologia,
reposições para alunos acometidos pela moléstia e o desafio de preparar
docentes para o cenário presente. Embora as circunstâncias se mostrarem
complexas, a Faculdade ISAE Brasil conseguiu obter bons resultados no
período executando mais de 7 mil horas de aula, em todos os níveis, com cerca
de 220 turmas.

Os aspectos mais relevantes do ano, que serão amplamente abordados ao
longo do relatório, para a instituição em 2021 foram:

- Início da primeira turma de Graduação EaD. da Faculdade ISAE Brasil em
Gestão de Cooperativas;

- Início de 4 Pós-Graduações Lato Sensu ligados a organizações como
SESCOOP/PR, Rizobacter e Primato, além de outros 3 programas iniciados em
2020 em andamento durante 2021;

- Programas de Extensão Universitária com turmas em 8 estados diferentes.

Ao longo deste relatório serão apresentados diversos dados acerca destes de
todos estes Programas.

Ms. Ricardo Ruthes 
(Presidente da Comissão Permanente de Avaliação - CPA)

A PESQUISA
A pesquisa para a coleta dos dados expressos neste relatório ocorreu ao longo
de todo o ano de 2021, de forma continua, recorrente e processual, na qual, ao
final de cada disciplina, uma avaliação de reação é realizada pelo aluno. Tal
método foi adotado para um acompanhamento completo de todas as soluções
educacionais da Faculdade ISAE Brasil ,  bem como favorecer a tomada de ações
necessárias pela CPA ao longo do ano.
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GRADUAÇÃO
FACULDADE ISAE BRASIL

-  Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais
 

- Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas (EaD.)
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A GRADUAÇÃO: A Faculdade ISAE Brasil possui dois cursos de
Graduação: Graduação Tecnológica em
Processos Gerenciais (presencial) e a
Graduação Tecnológica em Gestão de
Cooperativas (EaD.), com mais de 500 alunos
matriculados, somados ambos os cursos. É
percebido uma grande satisfação por parte dos
alunos, conforme números abaixo, na qual
69,8% se mostram satisteitos ou muito
satisfeitos com o Programa.

APLICABILIDADE
EM FOCO

Um dos aspectos mais relevantes dos cursos de
Graduações da Faculdade ISAE Brasil é a
aplicabilidade prática do conteúdo, sendo um
dos pilares importantes da Educação
Transformadora promovida pela instituição.
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COMPROMISSO
COM OS
OBJETIVOS:

Segunda a avaliação dos alunos dos cursos de
Graduação da Faculdade ISAE Brasil a
Instituição cumpre com seus objetivos
acadêmicos propostos no Programa do Curso e
nas ementas de cada disciplina. 69,8% dos
alunos avaliam estar satisfeitos ou muito
satisfeitos com este quesito, demonstrando a
clareza institucional neste sentido.

ABORDAGEM
DO CONTEÚDO

O formato de abordagem do conteúdo durante
as aulas da graduação, independente do
formato, tiveram uma boa avaliação, contando
com aproximadamente 66% de satisfeitos e
muito satisfeitos. Este número demonstra o
esforço da equipe de docentes da Faculdade
ISAE Brasil em realizar a melhor entrega aos
alunos.
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SISTEMAS
TECNOLÓGICOS 

Um dos aspectos avaliados neste relatório é o
acesso e facilidade de navegação nos Sistemas
Tecnológicos de Ensino da Faculdade ISAE
Brasil. Este quesito apresentou um número
considerado alto de alunos insatisfeitos e
pouco satisfeitos (19,5%), sendo um aspecto
com a qual a instituição deve ter atenção,
fortalecendo a usabilidade de seus sistemas.

SUPORTE E
ACESSO A
INFORMAÇÃO

Abaixo temos dados a respeito da avaliação,
dos alunos de Graduação, sobre o suporte
(acadêmico, dúvidas e ajuda com dificuldades)
prestado pela instituição, bem como sobre o
acesso a informações institucionais e da gestão
da mesma.
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PÓS-GRADUAÇÃO
-  MBA em Gestão Estratégica e Liderança

- Pós-Graduação em Gestão da Educação Corporativa (2 turmas)
- MBA em Gestão de Negócios Corporativos

- Pós-graduação em Gestão Estratégica Orientada em dados (2 turmas)
- Pós-Graduação em Gestão Integrada em Inovação
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
No ano de 2021 a Faculdade ISAE Brasil iniciou 4 turmas de Especialização
Lato Sensu, sendo elas:

- MBA em Gestão de Negócios Corporativos;
- Pós-graduação em Gestão Estratégica Orientada em dados (2 turmas);
- Pós-Graduação em Gestão Integrada em Inovação.

Somadas a estas turmas, existem outras 3 turmas nesta modalidade que
tiveram seu inicio em 2020, porém seguem em andamento durante 2021. São
elas:

- MBA em Gestão Estratégica e Liderança
- Pós-Graduação em Gestão da Educação Corporativa (2 turmas)

Todos estes Programas possuem 432 horas/aula de duração, 18 disciplinas,
com uma média de 35 a 40 alunos por turma. Cabe ressaltar que estes
Programas ocorrem na modalidade In Company ,  ou seja, são fornecidos para
empresas que tem seus colaboradores como alunos.
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É perceptível nas avaliações que todos os Programas obtiveram boas
notas em todos os aspectos levantados nas pesquisas, em especial a
satisfação com o Programa que obteve nota média 9,6. Por outro lado, a
articulação entre a teoria e prática e a adequação da carga horária ao
conteúdo são pontos de atenção que devem ser considerados.
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EXTENSÃO FACULDADE
ISAE BRASIL

-  Programas de curta e média duração
- Palestras

- Workshops
- Consultorias
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PROGRAMAS DE EXTENSÃO 
A Extensão Universitária é um importante componente da Faculdade ISAE
Brasil ,  pois permite uma grande conexão entre a instituição e a comunidade em
geral. A Faculdade oferece, como Programas de Extensão, Programas de curta
e média duração, Palestras, Workshops, Congressos e Consultorias
especializadas.

No ano de 2021 a instituição teve 203 turmas de Extensão, divididas em 1.772
aulas e totalizando 6.516 horas de atividades. Para executar todas estas
práticas foi necessário a participação de 94 docentes convidados, sendo que a
quinta-feira (26,1%) e a terça-feira (21,1%) são os dias da semana com maior
ocorrência de atividades, bem como 41,5% dos trabalhos ocorreram no período
da manhã.

Outro aspecto relevante é a extensão territorial dos Programas de Extensão da
Faculdade ISAE Brasil ,  ocorreram programas em 8 estados diferentes (Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Bahia), além do Distrito Federal. Embora, deva-se salientar que
83,4% dos Programas tenham ocorrido no estado do Paraná.
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Os Programas de Extensão obtiveram boas avaliações por parte dos
alunos, com 4 aspectos obtendo a média de 9,4 de nota. Porém, é
preocupante a avaliação a respeito da adequação do conteúdo ao tempo
de aula (8,8), neste sentido se entende que a Instituição deve realizar um
trabalho de desenvolvimento dos docentes envolvidos neste sentido.
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CONCLUSÃO
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No ano de 2021 a Faculdade ISAE Brasil obteve resultados interessantes em
diversos campos e níveis de ensino, sendo um ano com várias mudanças e
adaptações que se fizeram necessárias. Porém, cabe salientar que existem
desafios a serem encarados dentro do processo de melhoria contínua da
instituição, entre elas podemos citar:

- Melhorar a usabilidade dos sistemas de informação da Faculdade ISAE Brasil ;

-  Permitir maior acesso a informação e a Gestão administrativa da Instituição;

- Trabalhar com os docentes a necessidade de trabalhar melhor a aplicabilidade
prática dos conteúdos em aula;

- Prover formação aos docentes para melhor adequação do conteúdo a
temática.

Com estas melhorias certamente a Faculdade ISAE Brasil terá um aumento no
nível de satisfação discente e representará um incremento substancial na
qualidade dos serviços prestados.
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