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RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  DA  GESTÃO  2019

APRESENTAÇÃO

A  Fundação  Esperança  nasceu  em  1970 ,  graças  à  iniciativa  do

médico  e  sacerdote  Frei  Lucas  Tupper .  Desde  então  oferece ,  na

sede  localizada  no  bairro  Caranazal ,  na  cidade  de  Santarém ,  Oeste

do  Pará ,  serviços  em  assistência  médica ,  ambulatorial ,  laboratorial ,

odontológica ,  com  atenção  especial  à  saúde  da  mulher  e  da

criança .  Outra  área  de  importante  da  Fundação  Esperança  é  a

educação  para  o  desenvolvimento  regional ,  por  meio  do  Centro  de

Educação  Profissional  Esperança  (Cepes) ,  e  do  Instituto  Esperança

de  Educação  Superior  ( Iespes) .  

Este  relatório  apresenta  informações  sobre  as  atividades  de  gestão  

desenvolvidas  no  ano  de  2019 ,  que  foi  marcado  por  desafios  e

muito  trabalho ,  com  uma  reestruturação  organizacional ,  financeira

e  estratégica .  

Os  indicadores  presentes  neste  documento  reforçam  a

importância  da  Fundação  Esperança  para  a  comunidade .  

ORGANIZAÇÃO  DO  RELATÓRIO

Matriz :  Refere-se  à  estrutura  administrativa  que  atende  às  três

unidades  de  atividades ;

Clínica  Esperança  (Saúde) :  Refere-se  às  ações  das  Clínicas  da

Fundação  Esperança ;

Iespes  (Educação) :  Refere-se  às  ações  no  âmbito  da  Educação

Superior ;

Cepes  (Educação) :  Refere-se  às  ações  no  âmbito  do  Ensino

Técnico .

Este  relatório  está  dividido  em  capítulos ,  separados  de  acordo  com

a  estrutura  organizacional  da  Fundação  Esperança ,  apresentando

em  cada  capítulo ,  respectivamente ,  as  ações  desenvolvidas  nas

seguintes  áreas :

Apesar  de  a  Matriz  e  Saúde  estarem  vinculadas  ao  mesmo  CNPJ ,

optamos  neste  documento  por  tratar  desses  temas

separadamente ,  visto  que  são  atividades  distintas ,  quais  sejam ,  (a)

administração  geral  da  Fundação  e  (b)  atendimentos  na  área  de

saúde .



RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES  DA  GESTÃO  2019

Crescimento e Mercado: Ações com objetivo de promover diretamente

o crescimento das atividades desenvolvidas pela Fundação,

promovendo maior alcance social e sustentabilidade financeira; 

Organização e processos: Ações ligadas à organização administrativa,

visando maior eficiência, ou seja, melhor resultado com menores

custos;    

Infraestrutura: Ações de melhoria na infraestrutura física da Fundação

Esperança e de suas unidades, incluindo obras civis, móveis, máquinas

e equipamentos;

Ações Sociais e Sustentabilidade Financeira: Ações de impacto social

direto para a comunidade em geral, e para os colaboradores da

Fundação, bem como indicadores financeiros. As ações sociais, aqui

incluídas as não obrigatórias e a filantropia, constituem a própria razão

de existência da Fundação Esperança, e estão também demonstradas

no relatório anual de monitoramento de atividades filantrópicas e

sociais. Complementarmente, o cuidado com os resultados financeiros

é essencial para que a Fundação continue realizando seu trabalho

social:

Para cada uma das unidades, são descritas aqui ações em quatro

diferentes dimensões de gestão:

DIMENSÕES  DE  GESTÃO

CRESCIMENTO E
MERCADO

ORGANIZAÇÃO E
PROCESSOS

INFRAESTRUTURA
AÇÕES SOCIAIS E

SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA



   A FE conta com reputação e know-how de serviços de alta qualidade

em saúde e educação, porém pode aprimorar a gestão (estratégia e

processos organizacionais);

 As potencialidades de Santarém e região com os novos investimentos, a

mudança do cenário econômico e a larga faixa de mercado não atendida

na região representam oportunidades, porém o aumento drástico da

concorrência na Educação, e a combinação de alta carência/baixa renda

na área de atuação são ameaças a serem superadas;

1.1.1. Diagnóstico e Planejamento

Para nortear as ações da Fundação Esperança e de suas unidades, foi

realizado em Março de 2019 um profundo diagnóstico financeiro e

estratégico, através da análise de indicadores e documentos, e com a

participação dos gestores de diversas áreas.

Esse diagnóstico possibilitou a construção de um Planejamento Estratégico

com desenho de posicionamento e ações para o ano de 2019. 

O resultado desse trabalho foi apresentado em Reunião de Diretoria, e na

Assembleia Geral ocorrida em março de 2019, tendo, resumidamente, as

seguintes constatações gerais:
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1.  FUNDAÇÃO ESPERANÇA MATRIZ

Como mantenedora, a Fundação Esperança Matriz, coordena os setores

administrativos responsáveis pelo gerenciamento das três mantidas:

Clínica Esperança, Centro de Educação Profissional e Esperança (Cepes) e

Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes).
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1.1. DIMENSÃO: CRESCIMENTO E MERCADO
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(Re)definição de posicionamento de mercado, principalmente na

Educação (precificação, diferenciais, novos cursos, comunicação e

captação de alunos);

Reestruturação interna visando controle e redução de custos;

Profissionalização de processos organizacionais, buscando sempre

transparência e eficiência, aprimorando a gestão interna;

Busca de novas fontes de receitas;

Outras medidas específicas, de nível tático, para melhoria da eficiência

de alguns setores;

  Iespes: Conter gastos (principalmente com folha de pagamento),

combater a inadimplência e crescer as receitas com alunos pagantes;

Cepes: Atingir e manter o ponto de equilíbrio financeiro, com

crescimento sustentável;

Saúde: Buscar outras fontes de recursos para subsidiar as suas

atividades, diminuindo o peso no resultado financeiro do grupo, e

racionalizar a concessão de benefícios/gratuidades;

Para garantir sua sustentabilidade financeira e crescimento no longo

prazo, a FE precisa enfrentar alguns desafios estratégicos, dentre os quais

destacam-se:

Em relação aos desafios financeiros, as principais conclusões do

diagnóstico foram as seguintes:

As recomendações desse trabalho serviram para nortear as ações

desenvolvidas no decorrer do ano de 2019, relatadas a seguir.

PÁG INA  1 0  |  MATR I Z



1.2.1.  Ferramentas de controle de fluxo de caixa

Com o objetivo de aprimorar o controle e transparência na gestão, foram

implementadas novas ferramentas e procedimentos no setor financeiro,

garantindo um acompanhamento mais próximo por parte da Diretoria,

subsidiando as decisões nas reuniões. As ferramentas adotadas permitem

apresentar resultados de fluxo de caixa mensais e realizar projeções

atualizadas constantemente, com base nesses resultados. Esse método foi

decisivo para contribuir 

 1.2.2. Revisão de contratos bancários 

Foram realizadas negociações intensas com os parceiros bancários em

relação às tarifas de cartões e de boletos, inclusive com cotações em

empresas concorrentes. Ao final das negociações, foram renovadas as

parcerias com Bradesco (porém agora no segmento Corporate) e com a

Cielo, com significativa redução nas taxas para emissão e compensação de

boletos, e tarifas de cartões. Esses novos contratos ajustados geraram

economia estimada em mais de R$ 150 mil reais anuais.

1.2.3. Migração para o mercado aberto de energia 

Buscando alternativas para reduzir os custos com energia elétrica, foi

identificada uma boa oportunidade com a migração das unidades para o

mercado aberto de comercialização de Energia Elétrica. A empresa ECOM

CORRETORA E GESTORA DE ENERGIA LTDA.  assessorou a Fundação no

processo. Foram realizados investimentos totais de R$ 152.034,67, sendo R$

79.258,67 em 2019 e o restante já em 2020 para migração das unidades. As

unidades consumidoras Cepes e Iespes Campus I migraram em 2019,

enquanto a Matriz e Iespes Campus III migrarão no primeiro semestre de

2020. A economia prevista é de aproximadamente 40% nas faturas de

energia elétrica, representando mais de R$ 500 mil anuais.
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1.2.   DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS

PÁG INA  1 1  |  MATR I Z



Setor de Manutenção: Teve o quadro reduzido para refletir as reais
necessidades de manutenção da estrutura física da organização, após o
encerramento das obras da Clínica Odontológica, contratando-se
terceiros, apenas quando necessário, para serviços específicos e com
tempo determinado;        

Setor de Saúde e Segurança do Trabalho: Foram encerrados contratos
terceirizados de gestão, delegando o comando do setor aos
colaboradores funcionários da Fundação, contratando-se terceiros,

apenas quando necessário, para serviços específicos e com tempo
determinado;

Setor de Comunicação: Houve redução de quadro no setor de
comunicação, com redirecionamento do profissional para outras
atividades;

Setor de Recursos Humanos: Houve redução de quadro no setor de
recursos humanos, com redirecionamento do profissional para outras
atividades;

Outros contratos: Foram também revistos e reduzidos alguns contratos
nas áreas de segurança, softwares, entre outros;

1.2.4. Portal da Transparência  

O Portal da Transparência, implantado no primeiro semestre de 2019, com
envolvimento dos setores Jurídico, Departamento Pessoal, Contabilidade e
Comunicação, permite que bancos de dados institucionais com
informações de processos e do desempenho da Fundação Esperança
sejam acessados por qualquer cidadão, através de link no site da Fundação
Esperança, garantindo ampla transparência.

1.2.5. Representação junto aos órgãos fiscalizadores
Ao longo do ano de 2019, a Fundação Esperança recebeu algumas
demandas de órgãos públicos fiscalizadores, em específico Procedimento
Administrativo SIMP nº 000242-031/2017 (referente a demonstrações
financeiras 2015), Notícia de Fato nº 010964-031/2019 do Ministério Público
do Estado do Pará (referente a atendimento no Laboratório) Notificação nº
11762.2019 do Ministério Público do Trabalho (referente a redução de carga
horária de alguns docentes). Cumprindo seu compromisso de
transparência e ética, em todas as demandas recebidas, a Fundação
prestou os esclarecimentos solicitados de forma bem fundamentada
(técnica e juridicamente), com informações claras, o que resultou em
decisões favoráveis aos pleitos da Fundação e/ou arquivamento dos
procedimentos iniciados.

1.2.6. Reestruturação e revisão de contratos terceirizados 

A estrutura de alguns setores foi reavaliada, resultando em encerramento
de contratos terceirizados e, em alguns casos, em redução de pessoal, para
adequação à necessidade atual da organização, tais como:
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1.2.7. Adequações em SST

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho – SESMT passou por readequações de comando definidas a partir

do encerramento de contratos terceirizados e permanência de

colaboradores institucionais a frente dos trabalhos. Entre as ações do

setor, destacam-se: 

- Treinamento para Simulado de Evacuação junto à equipe de Brigada de

Emergência do Iespes, com a finalidade de atribuir funções e medir o

tempo de ação da brigada; 

- Sessões de Ginástica Laboral para colaboradores, em parceria com o

curso de Fisioterapia do Iespes, a partir do mês de fevereiro.

- 1º Simulado de abandono – evacuação de emergência no Iespes, com o

objetivo de dar uma resposta rápida na ocorrência de um incêndio,

garantindo desta forma, mais proteção e segurança à comunidade

acadêmica e ao patrimônio da instituição, consequentemente atendendo

à legislação de segurança vigente e requisitos do Ministério da Educação,

realizado no dia 14 de março.

- Adequação e condução do processo eleitoral da Comissão Interna para

Prevenção de Acidentes – Cipa com o objetivo de atender corretamente

aos dispositivos da Norma Regulamentadora nº 05, o SESMT formando,

pela 1ª vez, a Cipa do Iespes e da Matriz, de forma independente e

designando o representante da Cipa para o Cepes, adequando a

instituição às disposições legais. Além disso, o uso de um aplicativo digital

garantiu a votação dos colaboradores, o que tornou a eleição da Cipa 2019-

2020 a de maior participação, com voto de 93% dos colaboradores da

Fundação Esperança.
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5ÀSEC LAVANDERIA        

ACADEMIA BONY FIT        

SUPERMERCADOS VIDAL        

SANCLIN EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

CR SUPERMERCADO        

FARMÁCIA BANDEIRANTE BR 163

PIAU FORMULÁRIOS    

ÓTICA DINIZ

RADIODONTO – DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO

PARQUE RECANTO DO AMANHÃ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA

1.2.8. Esperança Card

No mês de dezembro de 2019, a Fundação Esperança presenteou

funcionários e estagiários com um cartão de benefícios e vantagens: o

Esperança Card. 

O cartão é exclusivo para colaboradores e estudantes do Iespes e do Cepes,

que poderão contar com descontos em produtos e serviços em diversos

estabelecimentos comerciais de Santarém.

Com o Esperança Card o benefício é concedido com facilidade, basta

apresentar o cartão e um documento de identificação nas empresas

conveniadas. Os colaboradores começaram a ter acesso aos benefícios no

dia 1º de janeiro de 2020. Aos estudantes do Cepes e do Iespes, os cartões

serão disponibilizados ainda este ano. 

O cartão Esperança Card é válido por 01 ano e atualmente conta com 10

empresas parceiras que oferecem descontos que vão de 3% a 40% em

serviços e produtos e vantagem como 100% na adesão dos serviços

oferecidos.  Atualmente, os benefícios são concedidos nos seguintes

parceiros:         
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1.3.1 Relocalização do setor Almoxarifado/Compras 

O setor de Almoxarifado/Compras foi relocalizado e hoje funciona em um

espaço mais adequado para o recebimento de materiais. O setor agora

possui uma entrada específica para recebimento das compras e outra para

receber o público interno, que chega com as demandas. O estoque de

materiais está separado do ambiente de trabalho dos colaboradores do

setor. Com a liberação do local, foi possível construir a Clínica-Escola do

curso de Odontologia do Iespes.
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1.3. DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA 
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1.4.1 Ação social

Benefícios não obrigatórios concedidos pelas clínicas da Fundação

Esperança que totalizam a importância de R$48.180,00 ofertados para:

Associação dos Deficientes Visuais do baixo Amazonas - Adevibam,

Associação dos deficientes Físicos - Adefis, Associação de Pais e Filhos –

Apae e Pastoral do menor, conforme especificado no quadro a seguir:

1.4. DIMENSÃO: AÇÕES SOCIAIS E
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA



1.4.2. Ação institucional

Benefícios concedidos em atendimentos e procedimentos no Laboratório,

Clínica da Criança e Programa de Assistência à Mulher a funcionários e

seus dependentes que totalizam a importância de R$25.436,21, conforme

quadro abaixo:
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1.4.3. Filantropia exames laboratoriais 

Serviços laboratoriais por meio do convênio com a Secretaria de Saúde de

Santarém, que atende demandas provenientes de 10 Unidades Básicas de

Saúde (UBS).   A importância de R$801.409,54 refere-se de filantropia

praticada no ano de 2019, portanto com base na receita efetiva anual,

estima-se que foi ofertado 43% de filantropia, beneficiando pacientes das

UBS Maracanã, Eixo Forte, Aeroporto Velho, Mapiri, Interventoria, Matinha,

Caranazal, Conquista, Residencial Salvação e Esperança, que realizaram

um total de 184.935 exames.



1.4.4. Filantropia Bolsas Cepes

O Centro de Educação Profissional Esperança, ofertou em média 15

bolsas parciais (50%) e 33 bolsas integrais (100%), para os cursos técnicos

oferecidos pelo CEPES.

O valor em gratuidade do Cepes no ano de 2019, foi de R$ 127.460,00

(Cento e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta reais)

1.4.5. Filantropia Bolsas Iespes

O Iespes ofertou uma média de 77 bolsas parciais de cinquenta por cento

(50%) e uma média de 170 bolsas integrais (100%) a estudantes

devidamente selecionados através do Programa de Bolsa de Estudo 2018 e

de anos anteriores, pois é acumulativo, e assim totalizando uma média de

247 alunos beneficiados, contribuindo assim com a universalização do

conhecimento. 

O valor usufruído em Gratuidade foi de R$ 2.707.889,30 (Dois milhões,

setecentos e sete mil, oitocentos oitenta e nove reais e trinta centavos).
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1.4.6. Projetos 

Projeto Cepes na Comunidade

O Projeto realiza: Palestras educativas na área de saúde; Orientações de

higiene bucal, Aferição de pressão arterial; Índice de Massa Corpórea – IMC;

Verificação de glicemia e tipagem sanguínea, além de atividades lúdicas

com um grupo de alunos que se vestem de palhaço. Em 2019, 28 ações

foram realizadas em diferentes espaços da cidade, na oportunidade os

cursos e diferenciais do Cepes são divulgados.
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Projeto Esperança na Comunidade

O Projeto Esperança na Comunidade é executado no LabIespes -

Laboratório Escola do Iespes semanalmente, às terças e sextas-feiras, pela

equipe do laboratório, sob coordenação da responsável técnica, com o

apoio de acadêmicos em estágio e a participação voluntária de

acadêmicos de diversos cursos de graduação, que fortalecem as ações com

atividades específicas de cada área de formação.   

Em 2019, foram ofertados 7.864 exames para Integrantes do Esperança na

Comunidade, alunos e funcionários do Iespes, além de um público vasto

presente nas ações realizadas pelo projeto na comunidade São Raimundo

Nonato, na Creche Seara, Delegacia da Mulher, Centro Maria do Pará,

Câmara Municipal, projeto Viva a Vida 2019, Salão do Livro e Escola

Tecnológica do Estado do Pará. No quadro abaixo a descrição dos tipos de

exames e quantidades realizadas ao longo do ano. 
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Projeto Interdisciplinar 

O Projeto Interdisciplinar – PI é um processo educativo, cultural e científico
que articula o Ensino, Pesquisa e Extensão de forma indissociável e
viabiliza a relação transformadora entre o Iespes e a sociedade. De forma
articulada, envolvendo as disciplinas do semestre letivo em curso, os
acadêmicos, sob supervisão docente, vão às comunidades locais para
desenvolverem atividades de pesquisa, a fim de conhecer a realidade
investigada; produzem conhecimento com os dados coletados e
organizam ações intervencionistas, participando do processo dialético
entre teoria e prática. Em 2019, 1.181 alunos de todos os cursos do Iespes
estiveram presentes em 12 bairros de Santarém, desenvolvendo ações por
meio de 110 projetos, conforme o quadro abaixo:  
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A FE apresentou resultado superavitário em 2019 (R$ 437 mil), quase em

linha com 2018 (R$ 471 mil), porém menor que em 2017 (R$ 1,6 milhões);

Com as medidas de redução de custos, observou-se evolução de um

resultado negativo no primeiro semestre (-R$ 675,4 mil) para positivo no

segundo semestre (+R$ 1,1 milhão), com redução de despesas totais de

R$ 19,2 milhões no primeiro semestre, para R$ 17 milhões no segundo

semestre;

O fluxo de caixa operacional foi positivo em R$ 2,49 milhões em 2019,

para o que contribuiu, além da redução de custos, a recuperação de

ativos, com transformação de contas “a receber” (até então

inadimplentes) em caixa;

O patrimônio social continua a crescer (R$ 16,8 milhões em 2019, diante

de R$ 16,4 milhões em 2018);

Os indicadores de liquidez de curto prazo melhoraram

significativamente (liquidez corrente aumentou de 294% para 365%, e

liquidez imediata aumentou de 26% para 134%). A liquidez de longo

prazo (geral) foi reduzida, devido à operação BASA para financiamento

do Campus III, mas ainda opera em nível confortável (373,5%); 

Unidades de negócios:

1.4.7 Sustentabilidade financeira

a)  Resumo Executivo do resultado financeiro

 
- IESPES operou em 2019 com superávit de R$ 1,36 milhões, contra R$

1,46 milhões do ano anterior, e R$ 2,7 milhões em 2017. No primeiro

semestre (2019.1) o resultado foi negativo em R$ 135 mil, recuperando-se

no segundo semestre (2019.2) para + R$ 1,5 milhões;

- CEPES teve resultado negativo de -R$ 136 mil em 2019, em comparação

com -R$ 50 mil em 2018 e -R$ 252 mil em 2017. No segundo semestre o

resultado foi de  -R$ 88 mil, contra -R$ 47 mil no primeiro semestre;

- SAÚDE/MATRIZ operou com resultado negativo de -R$ 792 mil em 2019,

ante -R$ 935 mil negativos em 2018, e -R$ 808 mil em 2017. No segundo

semestre o resultado foi de -R$297 mil, contra -R$ 495 mil no primeiro

semestre;
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Clínico Geral
Urologista
Nutricionista
Dermatologista
Cirurgião Geral
Cirurgiã de Cabeça e Pescoço
Ginecologista/Obstetra
Mastologista
Infectologista

2.1.1. Perfil na rede social Instagram

A partir do mês de junho de 2019 a Clínica Esperança passou a contar com

um novo canal de comunicação e atendimento ao cliente na rede social

Instagram. O novo perfil abre espaço para divulgação de todos os serviços e

especialidades disponíveis na unidade e se configura como um importante

espaço para criação de conteúdo, atendimento ao cliente e divulgação, por

meio do marketing digital.

2.1.2. Clínica Médica 

Inclusão de nova especialidade médica 

Em setembro de 2019, a Clínica Médica passou a ofertar atendimentos na

especialidade Infectologia.   Nota-se que a demanda de atendimentos

médicos para a Infectologista tem crescido gradativamente, estimulada

pela divulgação nos meios de comunicação de massa, através do rádio

(Minuto Esperança) e digital (Facebook e Instagram). Com a chegada da

médica Cirley Lobato, que também realiza atendimentos na especialidade

Clínico Geral, finalizamos o ano com as seguintes especialidades:
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2.  CLÍNICA ESPERANÇA - SAÚDE

A Clínica Esperança é a unidade de saúde da Fundação Esperança, que

abrange atendimentos médicos, saúde da mulher, da criança,

atendimentos odontológicos, de Psicologia, exames laboratoriais e de

imagem.
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2.1. DIMENSÃO: CRESCIMENTO E MERCADO
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2018: 3 profissionais Clínicos (Dr. Pablo Amaral, Dra. Aline Oliveira e Dra. Luciana
Monteiro) 

2019: 3 profissionais Clínicos (Dr. Atila Barros, Dra. Luciana Monteiro e Dra. Cirley
Lobato). Cada médico atende uma vez por semana. - Dra. Cirley Lobato passou
a atender nesta especialidade a partir do mês de setembro.

Nota-se aumento significativo no número de consultas realizadas pelo
Dermatologista, possivelmente devido ao valor cobrado, abaixo do que é
operado em outras clínicas. A queda nas consultas com o Urologista se deve à
redução de dias para atendimento: em 2018 o profissional atendia em dois
dias da semana, já em 2019, devido a viagens para outros municípios, o
atendimento ficou restrito a apenas um dia na semana. Na infectologia, nota-

se um crescimento gradual da procura pelos atendimentos, que foram
iniciados no mês de setembro de 2019.



Programa de Assistência à Mulher 

O Programa de Assistência à Mulher é referência para a população de

diversos bairros e comunidade santarenas e contribui para a promoção,

prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da mulher na saúde

sexual e reprodutiva.
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A Clínica conta com dois médicos ginecologistas: Dra Angeluce Santos e Dr
Joaquim Fernandes. No ano de 2019, houve redução de 12% no número de
consultas ginecológicas.

A Clínica conta com dois profissionais médicos ginecologistas/obstetras.



2.1.3. Clínica da Criança 

Disponibilidade diária de Pediatra  

Em 2019, a Clínica da Criança disponibilizou atendimentos médicos com o

Pediatra em todos os dias da semana, no entanto, esta prática não

impediu a redução de 39,14% no número de consultas pediátricas ao longo

do ano (conforme gráfico abaixo), que talvez possa se justificar pelo

aumento da oferta de profissionais desta área em diversas outras clínicas

locais.

A Clínica conta com dois profissionais médicos ginecologistas/obstetras.

RE LATÓR IO  DE  AT I V I DADES  DA  GESTÃO  20 1 9

PÁG INA  2 9  |  SAÚDE

No total, foram realizadas 1.620 consultas de enfermagem no ano de 2019. Sendo,

que de 992 consultas novas, 917 realizaram a coleta de PCCU.



Observou-se também queda de 12,34% no número de atendimentos, devido a
oferta do serviço ter ficado restrita a somente um turno, em 2019.
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Em 2019, houve redução de 24% no número de pacientes inscritos no Programa
de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil e para
estimular o retorno foram criadas campanhas para as redes sociais e
diretamente para os pacientes, que receberam mensagens direta com oferta de
desconto para retorno ao programa.

Durante o ano de 2019 observou-se o reflexo da falta de vacinas importantes do
esquema de adultos e crianças em todo território nacional.



2.1.4. Clínica Odontológica 

Aumento do faturamento 

No ano de 2019, a Clínica Odontológica ultrapassou o faturamento de 1

milhão de reais. Isso se deve à manutenção da oferta das diversas

especialidades médicas, esforço coletivo da equipe que garantiu o

crescimento gradual nos últimos três anos e também ao fato de a Clínica

ser a única de Santarém que mantem o atendimento dos Técnicos em

Saúde Bucal - TSB’s.

Atualmente, a Clínica oferta atendimento em 9 diferentes especialidades:

Odontopediatria; Endodontia; Periodontia; Prótese Dentaria; Ortodontia;

Implantodontia; Cirurgia Bucomaxilo Facial; Estomatologia,  Cirurgia Oral.
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Observa-se uma tímida elevação no número de alunos que optaram pelo

Laboratório Esperança para realizar seus exames, no comparativo entre

os anos de 2018 e 2019, devido às ações de divulgação do desconto

estudantil, que merecem ser intensificadas em 2020.  Vale ressaltar que

o segundo gráfico evidencia que este crescimento resultou no aumento

de 28% no número de exames realizados para este público, fortalecendo

a importância do trabalho de divulgação dos benefícios ofertados à este

público,como forma de garantir que o Laboratório Esperança seja a

primeira opção, quando se tratar de realização de exames, assim como a

Clínica Esperança referência para os atendimentos de saúde ofetados.

2.1.5. Laboratório

Aumento no número de alunos atendidos
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Conformidade com a Vigilância Sanitária  

O laboratório atuou de acordo com as exigências determinadas

peligilância Sanitária, portanto nenhuma notificação ocorreu durante o

ano de 2019.
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2.1.6. Clínica-Escola de Psicologia 

A Clínica-Escola de Psicologia está situada na Fundação Esperança e faz

parte do conjunto de serviços em saúde fornecidos para a comunidade,

por isso, além de ser um instrumento para a formação acadêmica do

curso de Psicologia, se tornou referência em atendimentos de diversas

especialidades e complexidades no campo

da psicologia, operando com valores abaixo do que é praticado no

mercado, se configurando como um espaço de ação social, que beneficia

a população em geral. A Clínica é reconhecida pelo Conselho Regional de

Psicologia e segue os padrões e o Conselho Federal de Psicologia

estabelece para o Serviço-Escola, e atende crianças, adolescentes, adultos

e idosos da comunidade de Santarém e região, além de estudantes do

Iespes, do Cepes, de outras instituições de ensino e funcionários da

Fundação Esperança.
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Foram realizados 1.115 atendimentos de ação social e 2.557 particulares, que
somam 3.712 atendimentos realizados durante o ano de 2019, um crescimento de
300% em relação ao ano anterior, que manteve uma média de 74 atendimentos
ao mês. Isso se deve ao fortalecimento do Programa de Acompanhamento de
Egressos, com a contratação de novos profissionais que ampliaram os
atendimentos.

Na somatória dos valores de atendimentos mensais particulares e de ação
social,  chega-se ao faturamento anual de R$134.503,00.
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2.2.   DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS

2.2.1. Revisão de contratos e estrutura de custos X preços

Com o objetivo de melhorar a relação custo x retorno nos atendimentos,

assegurando a sustentabilidade financeira da clínica esperança, alguns

preços de atendimentos particulares foram ajustados, porém sempre

observando a métrica de permanecerem abaixo do valor médio de

mercado, dada nossa função social. Além disso, houve negociação de

contratos com prestadores de serviços para assegurar à fundação um

percentual adequado à cobertura de custos.

2.3.2 Controle de compras de material 

Foi implementada ferramenta e procedimento para controle mais próximo

das compras de materiais em geral e, em específico, de materiais médicos

e odontológicos. Essa ferramenta de gestão permite análise financeira dos

pedidos a cada mês, comparando com períodos anteriores. O resultado é a

maior eficiência no uso dos recursos da Fundação.

2.3.   DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA

2.3.1.   Clínica médica 

Foi realizada com pra de um aparelho de Bisturi Eletrônico. A compra de

um novo Bisturi Eletrônico garante o suporte necessário para a realização

de procedimentos dermatológicos, ginecológicos, urológicos, entre outros.

Na Clínica Médica, este equipamento é utilizado nos seguintes

procedimentos: Ginecologia (conização do colo uterino e eletro

cauterização do colo uterino) e Dermatologia (pequenas cirurgias).

2.3.2.   Laboratório

Em 2019 foram adquiridos um Agitador de kliner, um fogão elétrico, três

novas impressoras laser. Estes equipamentos são necessários para garantir

a agilidade na entrega dos resultados, portanto a substituição é muito

importante para manter o andamento das atividades.



3.1.1. Recredenciamento CEE
Os cursos do CEPES são vinculados e credenciados pelo Conselho Estadual

de Educação. Em 2019 a Instituição passou por Inspeção do Conselho

Estadual de Educação – CEE para recredenciamento Institucional e

autorização/renovação das autorizações dos seguintes cursos técnicos:

Renovação das autorizações: Análises Clínicas, Enfermagem, Farmácia,

Informática, Saúde Bucal, Segurança do Trabalho, Radiologia e

Especialização Técnica de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho.

Novos cursos autorizados: Especialização técnica de nível médio em

Enfermagem em Saúde da Mulher, Instrumentação Cirúrgica, Imobilização

Ortopédica, Terapia Renal Substitutiva e o curso técnico em Secretaria

Escolar (novo) Parecer final da inspeção: 28 de novembro de 2019. 

A instituição recebeu pontuação satisfatória, ficando somente no aguardo

da publicação das novas resoluções de autorizações dos cursos e

recredenciamento.

 3.1.2 Cursos de especialização e extensão
Dos 5 novos cursos de especialização de nível técnico autorizados, foi

formada uma turma de Terapia renal substitutiva, que está em fase de

conclusão do estágio.  

Foram ofertados 4 cursos de extensão, com Carga Horária de 20h e de 40h,

conforme quadro a seguir:
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3.  CEPES  - ENSINO TÉCNICO
O Centro de Educação Profissional Esperança (Cepes) é a instituição de

formação profissional mantida pela Fundação Esperança desde o ano de

1996. Atualmente, o Cepes oferta 7 cursos técnicos e 5 especializações

técnicas de nível médio.
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3.1. DIMENSÃO: CRESCIMENTO E MERCADO



O Centro de Educação Profissional Esperança (Cepes) é a instituição de

formação profissional mantida pela Fundação Esperança desde o ano de

1996. Atualmente, o Cepes oferta 7 cursos técnicos e 5 especializações

técnicas de nível médio.
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3.2.  DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS

3.2.1.  Revisão de CH docente e Controle de custos

Foi realizada uma análise pormenorizada das alocações de carga horária

docente, com as respectivas reduções naquelas que eram excedentes às

necessidades da Instituição, o que representou ganho de eficiência para a

Instituição.

3.3. DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA

3.3.1. Criação de laboratórios 

Os cursos de Segurança do Trabalho e Saúde Bucal ganharam diferenciais

com a estruturação de laboratórios plenamente equipados.  

Segurança do Trabalho: Adequação do espaço e aquisição de banquetas,

central de ar, macas, quadro de vidro, EPi`S (luvas, capacete, máscara,

bota, colete). Para atender as exigências do Conselho Estadual de

Educação - CEE.

Saúde Bucal: Uma cadeira odontológica está disponível para realização de

aulas práticas.
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4.  IESPES  - ENSINO SUPERIOR
O Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes) é a instituição de

formação superior mantida pela Fundação Esperança desde o ano de

2001. Atualmente o Iespes oferta 13 cursos de graduação e mais de 30

cursos de especialização Lato Sensu, reconhecidos pela qualidade.
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4.1. DIMENSÃO: CRESCIMENTO E MERCADO

4.1.1. Recredenciamento Institucional 

O processo de Recredenciamento Institucional ocorre a cada 4 anos. É

quando 3 avaliadores do INEP/MEC visitam a instituição para avaliar 5

dimensões dentro da instituição: Estrutura Acadêmico Pedagógica;

Infraestrutura; Atendimento à Comunidade; Comunicação e

Responsabilidade Social. O Iespes foi avaliado com nota 4 (numa escala de

1 a 5), com destaque para várias notas máximas em diferentes itens como:

biblioteca, atendimento à comunidade, políticas de valorização da

educação para direitos humanos, comunicação, e muitos elogios pela

organização institucional. Essa avaliação com nota 4 é um resultado

histórico, que gabarita o Iespes para solicitar o Centro Universitário

Esperança, cujo pedido foi efetivado em novembro de 2019.   

4.1.2. Credenciamento EaD

Foi reconhecida com nota 4 (numa escala de 1 a 5) a capacidade do Iespes

para gerir uma Educação à Distância, com o sistema acadêmico e

infraestrutura existente. A instituição aguarda a publicação da portaria,

bem como aprovação do pedido de Centro Universitário, para lançar novos

cursos e abrir polos de educação semipresencial e à distância em toda a

região Oeste do Pará. 

4.1.3. Avaliação MEC: Biomedicina e Fisioterapia 

Os cursos de Biomedicina e Fisioterapia receberam avaliadores do

Ministério da Educação para reconhecimento, e ambos receberam nota 4

(numa escala de 1 a 5) aguardando apenas a portaria de reconhecimento

que ainda não ocorreu, devido à mudança de governo e troca de equipes

do INEP/MEC. Como pontos fortes, podem ser destacados Infraestrutura,

Qualidade do Corpo Docente e Organização Didático-pedagógica.
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Palestras
Rodas de Conversas
Cursos Livres
Oficinas

Consultorias, assessorias e pesquisas de opinião;
Aplicações Práticas do proposto pelos cursos;
Inovação: produtos de inovação, patentes e direitos autorais.

4.1.4. Escola de Negócios e Tecnologia (ENTEC)
Para fortalecer a formação acadêmica empreendedora, foi lançada a
Escola de Negócios e Tecnologia (ENTEC), uma nova prática que combina
experiências alinhadas ao mundo dos negócios e da gestão, possibilitando
aos acadêmicos dos cursos de Redes de Computadores, Administração,
Jornalismo e Ciências Contábeis, uma formação que associa a teoria e
prática na experimentação do viés empreendedor.
Programas/Ações
Para alcançar os objetivos propostos, foi elaborado um conjunto de
programas/ações que deliberam promoções no intuito de estabelecer as
metas desses objetivos. Os Programas são:
Formar: formação extensionista do acadêmico, além de trazer para dentro
da IES profissionais liberais, autônomos, organizações, empresas,
corporações e demais instituições que possam articular com os
acadêmicos oportunidades de negócios por meio de uma networking. As
ações que serão realizadas nesse programa são:

Empreender: ações com foco na associação da prática com o meio
acadêmico. Nesse programa o acadêmico trabalhará com consultorias e
assistência mercadológica. As ações que serão realizada pelo Empreender
são:
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Empresa Júnior do IESPES;

NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

TV IESPES

Rádio IESPES;

Agência de Talentos.

ExpoIESPES (Feira de negócios e tecnologia).

Instrumentos da Escola de Negócios e Tecnologia

Para que a ENTEC possa cumprir sua pasta de demandas, ela contará com

alguns agentes, aqui denominados de instrumentos, que serão como

ambientes para a construção das ações e dos objetivos de cada programa.

Esses instrumentos são:

Eventos: os eventos realizados pela ENTEC serão os mecanismos de

“massificação” da marca da escola e da IES levando à comunidade, às

empresas e às organizações locais, os trabalhos e o resumo das pastas dos

cursos da IES, bem como as soluções e os produtos de inovação,

promovendo a articulação entre os cursos da escola e o mercado local e

regional. Os eventos a serem executados pela escola são:
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4.1.5. Núcleo de Captação e Inteligência de Mercado

O trabalho para a captação de alunos ganhou um novo gás, com a criação

do núcleo de captação e inteligência de mercado. O núcleo é formado pela

Superintendência da Fundação, Direção Geral do Iespes, NAAP, Assessoria

de Comunicação, empresa terceirizada especializada em redes sociais, e

um colaborador exclusivo do núcleo, e tem como função levantar e

monitorar continuamente indicadores de mercado, para subsidiar as

estratégias de captação, bem como planejar e executar essas estratégias.

4.2.   DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS

4.2.1.   Revisão de matrizes e reestruturação do quadro docente

Foi realizado o mapeamento de todas as Matrizes Curriculares dos cursos

que estavam vigorando junto às turmas da instituição em 2019. De cada

curso de graduação, foi possível mapear em média 7 matrizes curriculares,

e no total 105 matrizes foram mapeadas. Esse trabalho garantiu o estudo

da situação acadêmica de todos os alunos do Iespes. Essa ação foi

realizada em conjunto, envolvendo Coordenações de cursos, Direção, Naap,

Secretaria Acadêmica e Central de Atendimento.

4.1.6. Alunos matriculados e formados

O Iespes finalizou 2019/1 com 1.789 alunos, destes, 66 outorgaram grau. 

Em 2019/2, o total de alunos foi de 1.762, destes 366 outorgaram

grau. Totalizando 432 formados no ano de 2019. 
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Adaptação de disciplinas para que possam ser ministradas de forma

integrada entre cursos afins;

Implantação de disciplinas EAD em até 20% da carga horária total do

curso;

Redução da carga horária total do curso para aquela exigida nas

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ministério da Educação;

Assim, foi possível obter, de forma segura, todas as matrizes curriculares

vigentes, o que garante a organização da situação acadêmica dos alunos,

dando uma visão real sobre o andamento da formação para cada

estudante. Esse trabalho de diagnóstico permitiu a implantação, de forma

estratégica, de reformas curriculares, que foram realizadas respeitando os

seguintes parâmetros gerais:    

Essas medidas garantiram redução significativa de custos com folha de

pagamento docente a partir do segundo semestre de 2019, permitindo que

a Instituição tenha melhores condições de enfrentar a concorrência, cada

vez mais acirrada no mercado da Educação Superior.

4.2.2.   Queda na inadimplência 

Foram desempenhadas diversas ações de combate à inadimplência, a

partir da estruturação do núcleo de cobrança no setor financeiro. Em

específico, foi emitida pela Diretoria aResolução 003/2019 de 01 de Agosto

de 2019, que estabeleceu critérios claros e mais rigorosos para as

rematrículas, vedando algumas práticas anteriores que prejudicavam o

trabalho de cobrança de atrasados. O resultado foi uma queda significativa

da inadimplência nos diversos cursos do Iespes. 

4.2.3.   Reestruturação da Central de Atendimento

A Central de Atendimento passou por troca de comando, com

estabelecimento de procedimentos e métodos de gestão focados em

eficiência e resultados, o que garantiu mudanças operacionais que

trouxeram melhores resultados nos processos de matrícula, rematrícula,

aditamento fies, além de queda no tempo de espera e consequentemente

no número de reclamações.
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2018 2019

Não havia coordenação de setor. Os colaboradores
recebiam ordens de mais de uma pessoa, causando
contradições e erros em procedimentos.

Foi contratada uma profissional para coordenar o
setor, eliminando a divergência de informações e erros
de procedimentos.

Concentração de colaboradores em horário em que o
fluxo de pessoas era muito baixo e pouca quantidade
de colaboradores em horários de grande demanda.

Foi realizado um estudo que permitiu uma
distribuição eficiente dos colaboradores nos horários
de maior fluxo de pessoas.

Colaboradores tinham flexibilidade em alterar os seus
horários de expediente por motivos pessoais,
dificultando o atendimento nos horários de muitas
demandas.

As mudanças de horários de expediente de
colaboradores passaram a ser gerenciadas pela
Coordenação do setor.

Não havia um levantamento estatístico da situação de
captação, evasão, FIES, etc.

São elaborados relatórios diários que ajudam na
tomada de decisão gerencial.

Havia pouco acompanhamento na situação dos
alunos FIES. Apenas uma colaboradora concentrava
todas as informações. O percentual de aditamentos
era de 21%.

Foram geradas estatísticas da situação dos alunos FIES,

que passaram a ser contatados e orientados. Todos os
colaboradores passaram a orientar sobre assunto. O
percentual de aditamentos alcançou 99,8%.

Apenas uma colaboradora conhecia as linhas de
financiamento estudantil e de bolsas: FIES, PRAVALER,

QUERO BOLSA. Sendo a única a ter acesso aos
sistemas do PRAVALER e FIES.

Todos os colaboradores foram treinados para
conhecer as principais linhas de financiamento
estudantil e esclarecer aos alunos, aumentando o
número de adesões a essas linhas.

Documentos para a Declaração de IRPF, Declaração
de Matrícula e outros documentos eram obtidos por
requerimento presencial.

Muitos requerimentos podem ser solicitados por
Whats App e e-mail, reduzindo o fluxo de pessoas no
setor.

Tarifas de requerimento precisavam ser pagas na
Central de Atendimento.

Alunos que não estão na cidade podem transferir ou
depositar o valor da tarifa na conta da Instituição e
encaminha um comprovante para o e-mail ou Whats
App da Central de Atendimentos.

Atendimentos eram sobretudo presenciais, causando
grande fluxo de pessoas e insatisfações de alunos.

O atendimento também passou a ser feito por Whats
App, e-mail, ligações e SMS, reduzindo o número de
pessoas a serem atendidas presencialmente.

Havia muitas reclamações sobre atendimento e falta
de comunicação.

As reclamações reduziram sensivelmente.

 REESTRUTURAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO
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2018 2019
Não havia um acompanhamento sistemático sobre
as mudanças de procedimentos impostas pelo
Ministério da Educação - MEC, deixando Instituição
vulnerável.

É realizado um acompanhamento diário sobre todas
as mudanças atinentes à rotina de Secretaria
Acadêmica.

O setor tinha subordinação direta a mais de uma
chefia, causando contradições e erros de
procedimentos.

Mudanças de procedimentos passaram a ser
orientados pela Direção Geral.

Não havia uma definição clara das responsabilidades
da Secretaria Acadêmica e Central de Atendimentos,
gerando  erros e procedimentos e insatisfações.

A Secretaria Acadêmica fechou para atendimento do
público externo e as suas responsabilidades ficaram
bem definidas.

Não havia um fluxo de informações regular que
orientasse a todos sobre alterações nos
procedimentos e rotinas acadêmicas.

A substituição da coordenação do setor permitiu um
fluxo de informação mais ágil e eficiente.

4.2.4.  Reestruturação da Secretaria Acadêmica

A Secretaria Acadêmica também passou por revisão de procedimentos,

métodos, e troca de comando. Como resultado, observa-se um

aprimoramento contínuo da organização dos registros acadêmicos e da

qualidade de informações, potencializado com a migração de sistema para

o software Zéfiro.

 REESTRUTURAÇÃO SECRETARIA ACADÊMICA



4.2.5. Fortalecimento NIT/EAD

Inovações e melhorias implantadas no ano de 2019 e fortalecidas no

decorrer do segundo semestre, garantiram o fortalecimento do Núcleo de

Inovação Tecnológica e Gestão EaD - NIT.

Dentre elas, a potencialização de treinamentos sobre a plataforma digital

EaD para alunos e a capacitação para os professores, as Unidades de

Aprendizagens – Uas (conteúdos ensinados da Plataforma Digital) e os

Encontros Colaborativos. Ao longo do ano, a gestão do NIT mais que

dobrou o número professores, alunos e disciplinas EaD disponíveis no

Iespes, já estruturando a Ies para a futura faculdade de Ensino à Distância.
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4.2.6.  Novo sistema de gestão acadêmica – Zéfiro

A implantação do novo sistema acadêmico foi iniciada em 2019. O sistema

engloba o gerenciamento acadêmico, administrativo e financeiro. As

primeiras funções disponibilizadas em 2019, foram as acadêmicas, onde foi

possível avaliar a situação dos históricos dos alunos, possibilitando com

precisão esta visualização detalhada e diplomas.   O Zéfiro garante um

avanço significativo por integrar essas áreas e informar com precisão a

situação acadêmica e financeira dos alunos da IES.

 

4.2.7.   Atualização do PDI 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) foi atualizado em 2019,

junto aos integrantes do Staff do Iespes, no item que se refere à projeção

dos próximos cursos que a IES vai ofertar, a partir do credenciamento EaD

e da aprovação do Centro Universitário Esperança. 

4.2.8.   Digitalização do Arquivo
Em atendimento a uma portaria do Ministério da Educação - MEC, que

publicada no ano de 2018, que determina em até dois anos para a

digitalização de todo o acervo acadêmico (documentação de alunos,

docente e acadêmica), foi criado um setor chamado Gerenciamento

Eletrônico de Documentos (GED) que digitalizou 100% do acevo dos alunos

ativos da instituição e agora o setor trabalha na digitalização do acervo de

alunos inativos. Isso está sendo produzido concomitantemente ao

desenvolvimento do novo sistema institucional, o Zéfiro.
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4.3.1.   Financiamento e Obras Campus III
O Campus III é o grande projeto de infraestrutura do Iespes atualmente.

Consiste em um prédio de 3 andares plenamente equipado com salas de

aula, laboratórios, espaço administrativo e clínicas escola dos cursos de

Odontologia e Fisioterapia. A obra foi iniciada em 2018, e em junho de 2019

foi aprovado e contratado o financiamento da obra pelo Fundo

Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, junto ao Banco da

Amazônia, contrato 046-19/0007-6, no valor total de R$6.218.389,16, prazo

de 10 anos, conforme aprovado pela Assembleia Geral da Fundação

Esperança, de forma a garantir a segurança financeira do projeto, com o

impacto mais moderado possível para o caixa da Fundação. Com a

aprovação do financiamento foi possível acelerar o andamento da

construção, que tem previsão de entrega para o segundo semestre de

2020.

4.3. DIMENSÃO: INFRAESTRUTURA 
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4.3.2. Clínica-Escola de Odontologia
A Clínica-Escola de Odontologia foi inaugurada no dia 30 de agosto de
2019, com um espaço de 144 metros quadrados, com 11 consultórios para
atendimentos, recepção, expurgo, central de compressores e banheiro. 
Os consultórios estão equipados com raio X e todo o aparato tecnológico
necessário para o funcionamento de uma clínica-escola. Uma estrutura
que fortalece a formação de qualidade que o Iespes oferece aos
acadêmicos.
A Clínica-escola de Odontologia homenageia o presidente do primeiro
Conselho Diretor da Fundação Esperança (1977 a 1980) Arinos Pereira, e
além de possibilitar a prática aos estudantes do curso de Odontologia,
beneficia a comunidade com atendimentos odontológicos gratuitos.
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