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Dimensão 1: Organização Institucional para Educação a Distância
Quando  a  informatização  do  sistema  de  bibliotecas  (que  administra  as  bibliotecas  dos   pólos  de  apoio  presencial)  atende
plenamente as necessidades de registro e de utilização.

3.7. Biblioteca: política de aquisição, expansão e atualização do acervo das bibliotecas dos pólos de apoio
presencial 4

Critério de análise:

Quando a instituição apresenta uma excelente política de aquisição, expansão e atualização do acervo das bibliotecas dos pólos
de apoio presencial, considerando a proposta pedagógica dos cursos e a demanda dos docentes.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DIMENSÃO 3

As instalações da sede da ESAB são alugadas e compartilhadas com a Faculdade Novo Milênio por meio de cooperação técnica no que
diz respeito ao uso de alguns espaços como salas de aula, laboratórios de informática, brinquedoteca e auditório com capacidade de
400  lugares.  Efetuada  a  visita  às  instalações  e  processada  a  consulta  à  documentação  e  aos  comprovantes  apresentados,
considera-se que a infraestrutura da sede de Vila Velha mostra algumas condições plenas, tais como a de serviços , os de recursos de
TIC e Biblioteca, politica de aquisição, expansão e atualização de acervo enquanto que as outras podem ser consideradas adequadas
ao pleno desenvolvimento das atividades propostas. As instalações para os tutores (salas de apoio  e de reuniões) estão equipadas
com  computadores  e  mobília  adequada  atendendo  ainda  aos  requisitos  tais  como,  limpeza,  iluminação,  acústica,  ventilação,
conservação  e comodidade necessária à atividade proposta, as salas de aula apresentam boas instalações adequadas quanto  às
exigências, tais como limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta. Foi ainda
observada à existência de equipamentos audiovisuais em todas as salas, a Internet sem fio e ainda quadro branco. Observando-se o
acervo bibliográfico, constatou-se que vai além do básico  requerido aos cursos de graduação pretendidos (Pedagogia, Sistemas de
Informação e Administração). Há uma sala, com recursos multimeios, para 70 lugares que pode ser utilizada em diversas atividades
da  Educação  a  Distância.  Um  ponto  positivo  em  termos  operacionais,  caso  seja  necessário  reunir  boa  parte  dos  alunos  para
participarem de uma videoconferência. As salas de estudo individuais e mais equipamentos disponibilizados para consulta ao longo de
toda a biblioteca atendem plenamente às exigências propostas. No que se refere aos laboratórios de informática (quatro (4) no total)
contam com 145 computadores, todos compatíveis para acesso  a internet e às atividades inerentes à Educação a Distância. Este
espaço  atende  aos  requisitos  da  dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,  conservação  e  comodidade  necessária  às
atividades propostas para os cursos. Sobre as condições de acesso para portadores de necessidades especiais observou-se apenas
um elevador, normal e com capacidade para 6 pessoas, destinado para esse fim. Além disso os banheiros requerem alguns ajustes
(dentre os quais torneiras e alavancas de descarga adequadas para alguns tipos de deficiências) para cumprir com as exigências legais.
Todos os cinco(5) pavimentos do prédio da IES possuem os referidos banheiros (prédio este compartilhado com a IES parceira Novo
Milênio conforme a documentação comprobatória apresentada e conferida por nós). É importante ressaltar que o setor administrativo
possui acessibilidade para deficientes físicos, apenas no piso térreo, já o primeiro andar do setor administrativo não é acessível.

Conceito da Dimensão 3

5

REQUISITOS LEGAIS
4.1. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais (Dec. 5.296/2004, a vigorar a partir de
2009) Sim

4.2. Convênios, parcerias e acordos celebrados com outras instituições nacionais e/ou internacionais que sejam
necessários à execução dos cursos de EAD Sim

DISPOSIÇÕES LEGAIS

Considerações finais da comissão de avaliadores e Conceito final da Avaliação:
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA COMISSÃO DE AVALIADORES

Esta comissão  tendo realizado as considerações sobre cada uma das três dimensões avaliadas e sobre os requisitos legais, todas
integrantes  deste  relatório  e,  considerando  também  os  referenciais  de  qualidade  dispostos  na  legislação  vigente  (diretrizes  da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e este instrumento), atribuiu os seguintes conceitos por Dimensão:

DIMENSÃO CONCEITO
Dimensão 1 5
Dimensão 2 5
Dimensão 3 5

Portanto, esta comissão, na visita in loco, entendeu que a ESAB atende plenamente, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, as
condições para credenciamento da sua SEDE para a EAD, uma vez que demonstrou ter boa estrutura institucionial, bom corpo social e
instalações físicas adequadas para os seus projetos conforme previsto no PDI 2011-2015.

CONCEITO FINAL

5
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