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INTRODUÇÃO  

 

O presente Relatório é parte integrante do processo de auto avaliação 

institucional 2015 da Faculdade Centro Mato-grossense (FACEM), que tem como 

objetivo permitir à Instituição de Ensino Superior (IES) um conhecimento maior de 

suas potencialidades e fragilidades para que a mesma possa estar em constante 

processo de aperfeiçoamento.  

A auto avaliação das IES é um processo contínuo que envolve todas as 

áreas e sujeitos participantes da vida acadêmica da instituição.  

A organização interna do relatório está estruturada em cinco (5) eixos que 

recolhem informações das dez (10) dimensões recomendadas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) para a avaliação da 

qualidade do ensino superior brasileiro.  

O processo de auto avaliação 2015 começou em fevereiro e estendeu-se 

até novembro do ano citado; levantando informação dos colaboradores da IES, 

dos acadêmicos, dos professores e dos egressos. Pretendeu-se também recolher 

informações da comunidade (sociedade) sem ter nenhuma resposta deste setor. 

As informações estão dispostas, separadamente, pelos eixos estabelecidos pela 

NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES No. 054, de 09 de outubro de 2014, já 

utilizada para elaboração do relatório de 2014.  

Os resultados da pesquisa seguem no relatório, juntamente com algumas 

interpretações que poderão ajudar os gestores da FACEM na tomada de 

decisões, visando crescimento constante sempre em busca de uma melhor 

qualidade de ensino para oferecer aos/às nossos (as) acadêmicos (as). 
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1 METODOLOGIA  

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou a oitava avaliação 

institucional, desde a sua criação em 2008, no período de fevereiro a novembro 

de 2015, atuando de forma expressiva junto aos funcionários, professores, 

acadêmicos e egressos. Como instrumento norteador, reportou-se às normativas 

do SINAES, que inspiraram a criação dos questionários aplicados.  

A metodologia adotada foi a aplicação de questionários, com perguntas 

abertas e fechadas, direcionados para nosso público alvo: acadêmicos, 

professores, colaboradores institucionais, egressos e comunidade.  

Os questionários com formato individual para cada um dos públicos foram 

disponibilizados no portal da instituição para serem acessados e respondidos on-

line. Para a pesquisa do período de fevereiro a novembro de 2015, a IES adquiriu 

um software próprio para este tipo de avaliação. Anterior à disponibilização dos 

questionários foi feita uma campanha de endomarketing para divulgar a forma e 

conscientizar a importância da participação dos diferentes setores na avaliação 

institucional.  

A CPA continuou adotando o formato sugerido pela NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES No. 054, de 09 de outubro de 2014. Para estruturar o 

relatório da avaliação institucional a IES adotou o trabalho de pesquisa segundo 

os cinco (5) eixos norteadores que abrangem as dez (10) dimensões apontadas 

pelo SINAES. 

Foram elaborados cinco (5) questionários de acordo com a explicação a 

seguir: para os ex-alunos foram criadas quatorze (14) questões; para os 

acadêmicos vinte e seis (26) questões; para os funcionários dezoito (18) questões; 

para os professores vinte e nove (29) questões e para a sociedade quatorze (14) 

questões a fim de recolher informações dos cinco (5) eixos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da análise dos dados e do que pôde ser observado nas 

justificativas, foram feitas as considerações a seguir. 

É importante ressaltar que todos os itens avaliados tinham abertura para 

justificativas, porém só em alguns casos os participantes utilizaram este recurso. 

Na sequência, temos identificados os Eixos e respectivas Dimensões, 

acompanhados por uma análise e descrição dos resultados que aparecem 

refletidos nos gráficos. 

 

2.1 EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1.1 Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 

Neste Eixo 1, Dimensão 8, ao avaliar a divulgação feita sobre a avaliação 

institucional da FACEM, dos acadêmicos participantes, 64,3% a consideraram 

boa;  60% dos professores consideraram boa;  58,3% dos colaboradores 

consideraram ótima e 80% dos egressos consideraram boa. 

No quesito planejamento, realização e resultados da avaliação em 

questão, 73,5% dos acadêmicos estão satisfeitos; 85% dos professores estão 

satisfeitos; 83,3% dos colaboradores avaliaram como satisfatório.  

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 1 - Divulgação feita sobre a avaliação institucional da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação Institucional 201 
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Figura 2 - Sentir do acadêmico sobre o planejamento, realização e 
resultados da avaliação  institucional 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

PROFESSORES: 

 

 

Figura 3 – Consideração dos professores a respeito da divulgação 
feita sobre a avaliação institucional da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 4 – Sentir dos professores sobre o planejamento, realização e 
divulgação dos resultados da avaliação institucional da FACEM  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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COLABORADORES: 

 

 

Figura 5 – Consideração dos colaboradores a respeito da divulgação 
feita sobre a avaliação institucional  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 6 – Sentir dos colaboradores sobre o planejamento, realização 
e resultados da avaliação institucional 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 7 – Consideração dos ex-alunos a respeito da divulgação feita 
sobre a avaliação institucional da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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2.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2.2.1 Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

No segundo Eixo, Dimensão 1, os participantes foram convidados a opinar 

como a FACEM cumpre a missão de “educar com excelência para o 

desenvolvimento pessoal e social”, sendo que consideraram que cumpre em 

grande parte sua missão 47% dos acadêmicos; 60% dos professores e 40% dos 

ex-alunos. A opinião dos ex-alunos ficou dividida, uma vez que 40% também 

consideraram que ela cumpre plenamente sua missão, bem como 66,7% dos 

colaboradores.  

Ao avaliar a imagem que os avaliadores têm da FACEM, 57,3% dos 

acadêmicos consideraram boa e da mesma forma avaliaram 70% dos ex-alunos. 

Já 60% dos professores consideraram a imagem ótima e 66,7% dos 

colaboradores também. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 8 – Consideração dos acadêmicos sobre o cumprimento da 
missão da instituição de “educar com excelência para o 
desenvolvimento pessoal e social” 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 9 – Imagem que os acadêmicos têm da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Uma instituição onde a teoria e a prática caminham juntas.  

2. Ótima, pois os professores são excelentes, esta imagem eu tinha 

antes de entrar na faculdade, pois ouvia falar muito bem da instituição.  

3. Há melhorias a serem feitas na metodologia de ensino de alguns 

professores.  

4. Tenho uma imagem boa, porém alguns funcionários deixam a 

desejar.  

5. Focada em resultados, mas precisa estar atenta aos acadêmicos.  

6. Instituição ainda em crescimento e desenvolvimento.  

7. Precisa buscar ainda mais professores que associem a teoria à 

prática.  

8. Cumpre os objetivos.  

9. É uma instituição de grande mérito, onde temos um ótimo 

aprendizado, sem contar com o esforço dos professores e a carisma. Estou 

plenamente feliz e satisfeita....  

10. Tem um grupo muito bom de professores, é bem vista em outras 

cidades por acolher e tem uma enorme preocupação com os alunos.  

11. Alguns aspectos poderiam melhorar como a comunicação da 

coordenação, professores e alunos em situações como datas do Interdisciplinar.  

12. Uma boa faculdade, bons professores e direção.  
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13. A FACEM nos oferece cursos de qualidade, mas em toda a 

instituição existem alguns problemas.  

14. Professores com grande capacidade para ensinar aos seus alunos.  

15. Bons cursos.  

16. Uma faculdade acessível, com bons profissionais , porém com salas 

não muito confortáveis.  

17. Pois temos profissionais qualificados para a área em que atuam.  

18. A estrutura poderia ser melhor.  

19. Vejo que a instituição tem excelente imagem.  

20. A FACEM, pelo seu tempo na cidade de Sorriso, é referência neste 

aspecto, pode-se visualizar isto quando se pergunta para as empresas sobre ela.  

21. Um ótimo ensino com professores que entendem bem do assunto e 

que a qualquer momento podem esclarecer suas dúvidas.  

22. Os professores passam os assuntos com clareza e 

responsabilidade, o que é de grande importância para nosso aprendizado.  

23. A FACEM tem vários professores de boa qualidade, mas alguns 

precisam se dedicar mais aos alunos... esquecer mais a sua vida profissional fora 

da faculdade e acompanhar o planejamento que a instituição oferece...  

24. A FACEM é uma faculdade de onde saíram vários profissionais que 

fazem a diferença em multinacionais e empresas que são destaque na cidade e 

na região.  

25. Ótima, pois a faculdade insiste no aprendizado do aluno e possui 

uma elevada qualidade de professores.  

 

PROFESSORES: 
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Figura 10 – Consideração dos professores sobre o cumprimento da 
missão da instituição de “educar com excelência para o 
desenvolvimento pessoal e social” 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 11 – Imagem que os professores têm da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Instituição que se preocupa pela qualidade da docência e em manter 

uma postura solidária na sociedade.  

2. Ainda deixa a desejar quanto às acomodações físicas, material para 

aula prática e flexibilidade quanto ao método de trabalho do professor.  

3. Mesmo sendo uma instituição particular, exige dos acadêmicos um 

bom aproveitamento do conteúdo ensinado para que possa passar para a próxima 
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etapa, está moderna com todos (alunos, professores) disponibilizando acesso às 

suas atividades através do portal, tem sido feito todo esforço para que os 

acadêmicos possam ter conhecimento da prática e isto agrega muito na formação 

profissional, tem um bom planejamento de todas as atividades de cada semestre 

e o planejamento é cumprido.  

4. Acredito que a instituição tem que aparecer mais na comunidade 

através dos projetos de extensão.  

5. Prioriza a qualidade do ensino e tem um bom relacionamento com 

seus colaboradores/docentes.  

6. A FACEM é uma instituição séria que cobra excelência dos alunos e 

professores. 

7. Boa, pois vejo o esforço dos professores e demais profissionais em 

atender todas as necessidades dos alunos e colegas de trabalho e vejo os 

resultados refletindo na educação e no desenvolvimento dos alunos.  

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 12 – Consideração dos colaboradores sobre o cumprimento 
da missão da instituição de “educar com excelência para o 
desenvolvimento pessoal e social” 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 13 – Imagem que os colaboradores têm da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Instituição séria no que diz e no que faz. Sempre buscando melhorar 

sua qualidade.  

2. É uma instituição que cumpre com os deveres, e com a missão 

estipulada pela mesma.  

3. Uma grande instituição que trabalha com comprometimento e 

qualidade de ensino.  

4. A instituição tem passado por uma renovação que tem permitido o 

desenvolvimento dos trabalhos de forma mais equilibrada. O que melhorou muito 

o ambiente de trabalho.  

5. Muito boa, tem uma ótima condição estrutural, tendo como fim o 

melhoramento da aprendizagem com os laboratórios em ótimo estado.  

 

EX-ALUNOS: 
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Figura 14 – Consideração dos ex-alunos sobre o cumprimento da 
missão da instituição de “educar com excelência para o 
desenvolvimento pessoal e social” 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 15 – Imagem que os ex-alunos têm da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Ótima, pois oferece a oportunidade de um curso noturno para as 

pessoas que necessitam trabalhar, além de ótimos professores, possibilitando que 

nós tenhamos acesso a uma boa formação, levando ainda em consideração que 

podemos dar continuidade aos estudos com a pós-graduação que a FACEM 

oferece.  

2. Melhorou muito a imagem perante a comunidade. 
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3. Nos traz recursos de ensino para nos adequar ao mercado e às 

mudanças que vêm acontecendo no cenário mundial.  

4. Uma imagem boa no meu ponto de vista. Acho que poderia melhorar 

em algumas partes, dando mais oportunidades aos alunos e bolsas. 

 

2.2.2 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição 

 

Ao analisar os dados da Dimensão 3, observa-se que 54,9% dos 

acadêmicos não participam ou participaram de nenhuma atividade de 

responsabilidade social; 70% dos professores participam ou participaram; 100% 

dos colaboradores não participam ou participaram e 60% dos ex-alunos 

participam ou participaram. 

É interessante verificar que, mesmo com pouca participação, 59% dos 

acadêmicos consideram tais atividades boas e 66,7% dos colaboradores também; 

47,4% dos professores consideram-nas excelentes. 

Ao serem questionados sobre a política de concessão de bolsas da 

FACEM, 31,3% dos acadêmicos a consideraram boa, bem como 45% dos 

professores. Já 58,3% dos colaboradores e 40% dos ex-alunos a consideraram 

excelente. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 16 – Participação dos acadêmicos em atividades de 
responsabilidade social promovidas pela instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Justificativas: 

1. Trote solidário, campanha para doações de brinquedos para 

crianças da casa de apoio.  

2. Trote solidário e trabalho interdisciplinar.  

3. Não participei pelo fato de residir em outro município não tenho como 

me deslocar até Sorriso para participar destas atividades.  

4. O projeto dos brinquedos para as crianças e o projeto interdisciplinar 

social.  

5. Ajuda de crianças pobres.  

6. Desenvolvemos um projeto no rancho Sonho Meu. E em nossos 

interdisciplinares.  

7. Interdisciplinar nos colégio Inácio, Mário e José Domingos.  

8. Juntamente com a professora Évellen, no abrigo do adolescente e 

da criança.  

9. Projeto do parque com reutilização de pneu na escola São 

Domingos. 

10. Arrecadação de alimentos.  

11. Um projeto de construção de parque feito de pneus na escola São 

Domingos.  

12. Projeto DOAR.  

13. Aulas fora da instituição, com participantes de fora (moradores).  

14. Não tive tempo para participar nas atividades sociais promovidas 

pela instituição.  

15. O trote solidário, outra atividade que deveria ser feita é ajudar ainda 

mais a quem precisa com maior frequência, tipo duas vezes por semestre e 

também projetos sociais em escolas carentes. 

16. Sustentabilidade com pessoas carentes.  

17. Por motivo de não residir no município e era no período matutino, 

então a locomoção ficou difícil.  

18. Sou de outra cidade, fica tudo mais complicado.  

19. Trabalho com crianças, para mostrar-lhes nosso papel na sociedade 

e induzindo elas a serem alunas mais aplicadas.  

20. Trote solidário, arrecadação de dinheiro para as crianças carentes...  
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21. Trote solidário, doações para as crianças do orfanato. 

22. Ainda não participei de nenhuma.  

23. Participei na doação para o projeto criança +brinquedo = sorriso.  

24. Workshop de maquiagem. 

 

 

Figura 17 – Avalição dos acadêmicos sobre as atividades de 
responsabilidade social da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 18 – Consideração dos acadêmicos sobre a política de 
concessão de bolsas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

PROFESSORES: 
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Figura 19 – Participação dos professores em atividades de 
responsabilidade social promovidas pela instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Participo de projetos que são realizados pelo curso de Educação 

Física durante todo o ano letivo, desenvolvidos junto à sociedade civil municipal.  

2. Movimentos e projetos com os alunos para apoiar instituições que 

atendem pessoas carentes. 

3. Participei dos Projetos FACEM na comunidade, trote solidário, 

trabalhos interdisciplinares.  

4. Projeto filantrópico de revitalização de hortas e jardins em escolas 

do município.  

5. Na divulgação de doações, a construção de parque ...  

6. Organizamos evento junto à escola Mário Spinelli, Projeto Voleibol 

na escola Ignácio Schewinski.  

7. Projeto de Hidroginástica.  

8. Sou voluntário no Abrigo das Crianças de Sorriso, o qual é 

promovido e coordenado pela professora Évellen.  

9. Arrecadação de dinheiro e brinquedos para as crianças do abrigo 

(projeto Doar) e atividade de implantação de hortas e pomares nas escolas da 

rede municipal/estadual.  

10. FACEM na comunidade.  
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11. Participo sempre que possível dos projetos sociais que a FACEM 

promove. Acredito que a instituição está no caminho certo e deve continuar 

investindo nos projetos de hortas nas escolas, por exemplo.  

12. A Faculdade tem parcerias com escolas e com a prefeitura para 

realização dos trabalhos interdisciplinares, acho isso muito interessante. Poderia 

haver um vínculo maior com as escolas  

13. Implantação de horta na instituição Mãezinha do Céu.  

 

 

Figura 20 – Avalição dos professores sobre as atividades de 
responsabilidade social da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 21 – Consideração dos professores sobre a política de 
concessão de bolsas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 
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1. Acho que a instituição fica presa a um modelo que impossibilita 

atribuir uma maior quantidade de bolsas por conta da obrigatoriedade das bolsas 

de 100%. Acredito que atingiria um maior número de pessoas se praticasse um 

desconto de 50%.  

2. Dá oportunidade para bons alunos poderem ter acesso a Ensino 

Superior de qualidade.  

3. Dando oportunidade para alunos que não têm condições de fazer 

um curso superior de boa qualidade.  

4. Teria que ter mais alternativas de financiamento.  

5. Promove integração ao Ensino Superior de pessoas com grande 

potencial de crescimento.  

6. Acredito que cumpre seu papel social através do estímulo da busca 

do conhecimento.  

7. Não tenho conhecimento o suficiente sobre a política de concessão 

de bolsas da instituição.  

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 22 – Participação dos colaboradores em atividades de 
responsabilidade social promovidas pela instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Ainda não participei. Mas oportunidades não faltarão.  

2. Não participei. 
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3. Não participo.  

4. Projetos com a comunidade carente do município.  

5. Ainda não tive esta oportunidade pelo pouco tempo de trabalho na 

empresa.  

6. Desconheço as atividades sociais com as quais posso colaborar.  

7. Não participo!  

8. Ainda não tive a oportunidade.  

9. Não lembro de ter participado de alguma atividade da FACEM.  

10. Desconheço.  

11. Desconheço. 

 

 

Figura 23 – Avalição dos colaboradores sobre as atividades de 
responsabilidade social da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 24 – Consideração dos colaboradores sobre a política de 
concessão de bolsas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Justificativas: 

1. Poderia ser ampliado o número de vagas, porém entendo que 

levando em conta o espaço físico atual, a forma adotada é satisfatória!  

2. Pois possibilidade oportunidade profissional às pessoas  

3. A FACEM faz uma ótima escolha em conceder bolsas para os novos 

ingressantes, pois dá muita oportunidade para pessoas com futuros brilhantes, 

mas que não conseguem manter um curso mensalmente.  

4. Através dos critérios estabelecidos, é dada a oportunidade a quem 

realmente precisa.  

5. Acredito que é feito de uma forma transparente e com 

responsabilidade, sem que haja interferências.  

6. Os alunos que realmente precisam de bolsa estão sendo 

beneficiados e isso é muito bom.  

7. As bolsas são distribuídas corretamente para as pessoas que 

precisam.  

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 25 – Participação dos ex-alunos em atividades de 
responsabilidade social promovidas pela instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Justificativas: 

1. Participei da montagem de horta na instituição Mãezinha do Céu. 

Existem várias atividades que podem ser feitas na APAE, na Mãezinha do Céu, 

doação de alimentos, mutirões, incentivo às crianças para o cultivo.  

2. Participar mais de congressos científicos, publicações.  

3. Na elaboração de hortas em centros de ajuda à crianças carentes.  

4. Já participei da revitalização da APAE. 

5. Durante os 3 anos de faculdade, participei em várias atividades. 

Principalmente as que foram realizadas de forma externa, pois é assim que 

adquirimos cada vez mais experiência.  

 

 

Figura 26 – Consideração dos ex-alunos sobre a política de 
concessão de bolsas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Acho ótima, pois assim a FACEM oferece oportunidades para alunos 

que não possuem condição financeira de ter uma formação superior, através do 

esforço do aluno, ele consegue o direito à bolsa de estudos, atingindo as melhores 

notas no vestibular.  

2. Pois é uma quantidade ótima de vagas para as pessoas que querem 

estudar e não têm condição financeira para tal.  

3. Acho que deveriam existir mais vagas para bolsas, dando mais 

oportunidades aos alunos que não têm condições.  
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2.3 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

2.3.1 Dimensão 3 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

No Eixo 3, Dimensão 3, ao avaliar as atividades acadêmicas da FACEM, 

a imagem destas atividades foi considerada boa por 61% dos acadêmicos; por 

60% dos professores e por 60% dos ex-alunos; 58,3% dos colaboradores a 

consideraram ótima. 

Ao serem questionados sobre onde acessam mais a internet, 45,2% dos 

acadêmicos relataram que isto ocorre em casa. 

No item que levantava dados a respeito da fonte utilizada ao realizar as 

atividades de pesquisa para as disciplinas do curso, 33,9% dos acadêmicos 

utilizam o acervo da biblioteca da FACEM. 

A pesquisa também apontou que a FACEM promove a semana 

acadêmica dos cursos conforme disposto no portal do aluno, neste item, 86,7% 

dos acadêmicos declararam que conhecem a semana acadêmica e participam 

dela. 56,1%, deste mesmo público, declararam que estão satisfeitos. 

Em relação ao grau de satisfação com os professores de seu curso, 57,8% 

dos acadêmicos estão satisfeitos. 

Nos questionamentos feitos aos professores, 50% declararam que 

dedicam de três a cinco horas por semana, aproximadamente, aos estudos das 

matérias que ministram na FACEM. Dos participantes da avaliação, 52,9% 

realizam em casa o estudo das matérias que ministram. 

42,9% dos professores orientam os alunos a utilizarem o acervo da 

biblioteca da FACEM para as consultas necessárias à realização das atividades 

acadêmicas da disciplina que ministram. 

Dos professores participantes, 94,7% declararam que conhecem e 

participam da semana acadêmica dos cursos promovida pela instituição e 

disposta no portal do aluno. Deste mesmo grupo, 47,4% declararam estar 

satisfeitos em relação à oferta da semana acadêmica. 

Ao serem questionados sobre o grau de satisfação em relação ao estudo 

realizado pelos acadêmicos para a sua disciplina, 57,9% manifestaram-se 

satisfeitos. 
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ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 27 – Imagem que os acadêmicos têm das atividades 
acadêmicas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Gosto de participar.  

2. Ótimas, pois tudo vem à tona para o melhor desempenho dos futuros 

profissionais.  

3. São muito boas, sempre com muita responsabilidade e coerência.  

4. As atividades acadêmicas em geral são boas, mas não concordo 

com a prova integrada valer tanto. Pois todos os alunos sempre saem 

prejudicados.  

5. Bem realizadas.  

6. Boas, porém a faculdade está com grande potencial de crescer ainda 

mais.  

7. Sempre bem organizadas e com uma carga de conhecimento muito 

grande.  

8. Atendem a expectativa.  

9. As atividades acadêmicas reforçam o aprendizado e a interação dos 

alunos, aumentando assim a responsabilidade e a dedicação.  

10. São atividades que ajudam no desenvolvimento do aluno.  

11. Devido à estrutura de laboratórios e possibilidades de realizarmos 

aulas práticas e fazer visitas a locais de atuação de cada curso.  
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12. Bons professores.  

13. As atividades são passadas com clareza para os acadêmicos, 

apresentando trabalhos realizados na própria instituição.  

14. Incentiva a iniciação de trabalhos científicos, possibilita a absorção 

do conhecimento empírico, além de conseguirmos conhecer ainda mais a nossa 

área.  

15. Porque o que é esperado de uma instituição a FACEM está 

realizando.  

16. São ótimas, principalmente o interdisciplinar que nos ajuda na 

preparação para o término do curso quando é necessário apresentar o TCC.  

 

 

Figura 28 – Quantidade aproximada de horas semanais, fora do 
período de aula, que os acadêmicos se dedicam aos estudos 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 29 – Locais em que os acadêmicos mais acessam a internet 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 30 – Fontes consultadas pelos acadêmicos para realizar as 
atividades de pesquisa para as disciplinas do curso 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 31 – Conhecimento dos acadêmicos de que a FACEM 
promove a semana acadêmica conforme disposto no portal do aluno  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 32 – Grau de satisfação dos acadêmicos em relação à oferta 
da semana acadêmica  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

Justificativas: 
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1. Muito satisfeita, deveria ter mais cobrança em cima dos alunos, pois 

muitos acadêmicos não estão se importando com o futuro do público que irão 

atingir.  

2. Ótimo.  

3. Semana acadêmica de Agronomia visando outras áreas sem ser 

melhoramento de plantas e doenças.  

4. Possui palestrantes com altíssimo grau de conhecimento.  

5. As palestras são boas e bem escolhidas.  

6. Manter sempre trazendo temas atuais e regionais, em destaque no 

ano corrente.  

7. Todos os assuntos que foram abordados são de extrema 

importância para nosso conhecimento. Porém, deve-se pensar em diversificar os 

assuntos/temas das palestras , pois acaba ficando cansativa uma grande 

quantidade de assuntos de uma mesma área por exemplo.  

8. A semana acadêmica nos traz ótimos assuntos a serem debatidos, 

novas tecnologias ou conhecimentos adquiridos pelos palestrantes, de qualidade 

e os quais utilizaremos para o nosso futuro.  

9. Creio que a promoção de apresentação em banner não atinge tanto 

o público, deveria incluir novas formas de atividade que sejam dinâmicas.  

10. Uma iniciativa muito boa, pois nos aproxima um pouco mais dos 

acontecimentos do cotidiano, traz informações da região sobre fenômenos 

climáticos, tendências futuras, o que se está necessitando no momento para se 

enquadrar ao mercado de trabalho.  

11. Bem divulgado.  

12. O aprendizado retirado da semana acadêmica ajuda no 

desenvolvimento de algumas matérias do curso.  

13. É uma semana em que temos muita vontade de apresentar para a 

população coisas que nós aprendemos aqui. Gostaria que todas as 

apresentações fossem em sala de aula, pois fica bem mais fácil de apresentar e 

melhor para o público, isso na minha opinião claro!  

14. Parabéns.  

15. Pois conseguimos associar as palestras com os conteúdos 

abordados em sala... 
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Figura 33 – Grau de satisfação dos acadêmicos em relação aos 
professores do seu curso  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

PROFESSORES: 

 

 

Figura 34 – Imagem que os professores têm das atividades 
acadêmicas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Vou falar do curso de Educação Física. Temos projetos acontecendo 

o ano todo e a imagem que estamos passando para a sociedade é de que estamos 

trabalhando no caminho certo. Foram desenvolvidos projetos na área das 

modalidades esportivas, apoio na organização de campeonatos diversos na 

cidade, temos os projetos voltados para a área da saúde, como a hidroginástica, 
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que atendem um público que realmente necessita de cuidados relacionados à 

saúde.  

2. Temos que aperfeiçoar as técnicas de ensino e introduzir métodos 

que motivem mais aos acadêmicos para incentivar o estudo independente deles.  

3. As atividades são organizadas e planejadas tendo em vista, entre 

outros objetivos, a interdisciplinaridade importante para a construção da 

aprendizagem do acadêmico.  

4. Estão voltadas para o aprimoramento das habilidades dos futuros 

profissionais em formação.  

5. Vejo todos os cursos bastante envolvidos com atividades como 

Amostra de Ciências, com presença de visitantes de escolas da cidade, como 

também as atividades de alunos desenvolvendo hortas em escolas da cidade... 

todas com participação ativa dos acadêmicos que gostam destas atividades e 

seguramente lhes proporcionam um bom aprendizado.  

6. Boas porque nos dão todas as condições para realizarmos o que é 

proposto.  

7. Tenho uma imagem positiva sobre as atividades acadêmicas da 

FACEM, principalmente o trabalho interdisciplinar que prepara o aluno para o 

TCC.  

8. Assuntos sempre relevantes e atuais.  

 

 

Figura 35 – Quantidade aproximada de horas semanais, que os 
professores se dedicam aos estudos das matérias que ministram na 
FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 36 – Locais em que os professores realizam o estudo das 
matérias que ministram 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 37 – Fontes de consulta indicadas pelos professores para 
seus alunos realizarem as atividades acadêmicas de sua(s) 
disciplina(s) 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 38 – Conhecimento dos professores de que a FACEM 
promove a semana acadêmica conforme disposto no portal do aluno  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 39 – Grau de satisfação dos professores em relação à oferta 
da semana acadêmica  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Especificamente acho que deveríamos envolver mais os 

acadêmicos, ao invés de ficarem somente ouvindo deveriam apresentar alguns 

trabalhos também.  

2. Introduzir mais minicursos ou dia de campo para aumentar a parte 

prática da mesma.  

3. Workshop prático, oficinas.  

4. Verifico que a cada ano a semana acadêmica tem melhorado a nível 

de estrutura física e traz conhecimentos técnicos de relevância para a região de 

Sorriso.  

5. Porque faz com que o aluno pesquise e estude sobre o seu tema.  

6. Poderia abranger mais áreas além dos cursos oferecidos, por 

exemplo, direito civil e trabalhista etc.  

7. A semana acadêmica deveria ter mais apoio para a realização de 

palestras com profissionais renomados, os quais geralmente têm um alto custo. 

Para tanto, as semanas deveriam ter mais apoio financeiro. Outro aspecto é 

ampliar as categorias de palestras, principalmente a de abertura, a qual poderia 

ser com um profissional motivacional ou com um artista.  

8. Excelente.  

9. Assuntos de interesse e atuais, escolhidos em comum acordo com 

os professores, coordenação e direção.  
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Figura 40 – Grau de satisfação dos professores em relação aos 
estudos realizado pelos acadêmicos para sua(s) disciplina(s) 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 41 – Imagem que os colaboradores têm das atividades 
acadêmicas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Cumpre o que promete. Dentro dos parâmetros.  

2. Disponibiliza para todos os cursos aulas práticas, o que amplia a 

chance de aprendizado.  

3. Boas, pois coordenadores e demais envolvidos se dedicam para que 

as atividades sejam realizadas com sucesso, 

4. São ótimas e bem interativas, proveitosas.  
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5. Não tive o prazer de acompanhar as atividades, mas o feedback que 

escuto é satisfatório, também vejo o emprenho da equipe quando se trata das 

atividades.  

6. A instituição proporciona acesso a muitas atividades extras para o 

acadêmico em cada área, basta que haja interesse.  

7. Essas atividades vêm para enriquecer o curriculum dos nossos 

acadêmicos.  

8. Permitem que os alunos apliquem os conhecimentos que adquirem 

nas aulas fora de sala.  

9. Suprem as necessidades dos acadêmicos, pois tem várias palestras, 

para todos os cursos. A semana acadêmica é um atrativo que os acadêmicos 

gostam, pois envolve bastante temas e aprendizado também.  

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 42 – Imagem que os ex-alunos têm das atividades acadêmicas 
da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. A semana acadêmica é um exemplo, pois temos acesso a palestras 

de temas atualizados. 

2. Acredito que precise incentivar o aluno a publicar trabalhos, 

envolver-se em times, diretórios acadêmicos, pet-programas de bolsas, monitoria.  
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3. Porque estimula os alunos a praticarem e aprenderem como será a 

vida profissional no mercado de trabalho.  

4. Considero as atividades bem abrangentes e investigativas.  

5. Traz mais experiências para as pessoas envolvidas nessas 

atividades.  

6. Poderia melhorar.  

 

2.3.2 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade 

 

Na Dimensão 4, os participantes foram questionados sobre como 

percebem os meios e recursos de comunicação utilizados pela FACEM para 

divulgação de suas ações na sociedade. Tais meios e recursos foram 

considerados bons por 61,4% dos acadêmicos;  por 63,2% dos professores; por 

63,6% dos colaboradores  e por 80% dos egressos. 

Sobre o grau de satisfação em relação ao site da FACEM, 70,7% dos 

acadêmicos julgaram-se satisfeitos, bem como 57,9 dos professores e 90% dos 

egressos. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 43 – Percepção dos acadêmicos sobre os meios e recursos 
de comunicação utilizados pela FACEM para divulgação de suas 
ações na sociedade 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Sugestão sobre outros meios de divulgação e comunicação social 

poderiam ser utilizados. 
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1. Redes sociais.  

2. Ótimo.  

3. Rádio e TV.  

4. Rádio e televisão.  

5. Todo mundo tem e-mail hoje, então é uma sugestão bem boa, e o 

que todo mundo vê é a Mala Direta com as informações da instituição.  

6. Os que ela divulga já são satisfatórios.  

7. Internet, rádio, banners, outdoor, panfletos etc.  

8. E-mail das salas.  

9. Através de informativos para escolas da região, programar visitas à 

escolas de distritos.  

10. O melhor meio de divulgação e comunicação é a opinião dos 

acadêmicos.  

11. Uma página no face book, pois é onde o público alvo mais tem 

acesso.  

12. Todos os que já são usados.  

13. Jornais.  

 

 

Figura 44 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao site 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Estou satisfeita.  

2. Ótimo.  
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3. Melhorias no portal web giz, pois não funciona regularmente.  

4. Muitas vezes o portal travava, mas hoje já está bem melhor! E o 

acesso é rápido.  

5. Muito satisfatório.  

6. Poderia atualizar as informações com mais rapidez. E no final do 

semestre. o site não travar tanto.  

7. Tem o que preciso.  

8. O site é bom, bem ilustrativo, cores vibrantes que chamam muito a 

atenção de quem o acessa...  

9. Tem acesso fácil e rápido.  

10. Está bom, é dinâmico.  

11. Às vezes o site trava na semana de lançamento das notas e fica 

difícil o acesso.  

12. Satisfeito, porém acredito que poderia ter mais opções e divulgações 

de trabalhos realizados na instituição. 

13. O web giz poderia ser melhor, para que professores pudessem 

disponibilizar todo seu material, pois o site suporta pouco conteúdo.  

 

PROFESSORES: 

 

 

Figura 45 – Percepção dos professores sobre os meios e recursos 
de comunicação utilizados pela FACEM para divulgação de suas 
ações na sociedade 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Sugestão sobre outros meios de divulgação e comunicação social 

poderiam ser utilizados. 

1. Poderia utilizar mais as tevês, rádios e divulgação visual.  
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2. Convidar a imprensa, seja jornais ou rádio e televisão para participar 

dos eventos. Colocar banner ou faixas antecipados nos locais dos eventos.  

3. Em comparação aos outros anos, acredito que a instituição melhorou 

muito quanto aos meios de divulgação. Outra forma de divulgação que poderia 

ser utilizada é através da confecção e venda de materiais/brindes acadêmicos tais 

como: bonés, camisetas, canecas, canetas, mochilas etc, padronizado para todos 

os cursos. Estes produtos poderiam ser vendidos pelo site ou em algum setor 

(loja) dentro da FACEM.  

4. Mídias sociais.  

5. Em eventos da cidade, participamos pouco de todos os cursos.  

 

 

Figura 46 – Grau de satisfação dos professores quanto ao site 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. As reportagens são atualizadas frequentemente.  

2. Poderíamos organizar uma agenda das atividades com horários e 

datas.  

3. O site é bom e divulga bem as atividades acadêmicas, entretanto 

deixou de publicar aulas práticas que fotografei e passei por e-mail como me foi 

orientado.  

4. O site é transparente, a facilidade de navegar é incrível, porém o 

problema se encontra no web giz que poderia ser melhor.  
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5. Poderia ser criado um campo para que os acadêmicos formados 

pela instituição fizessem algumas postagens de como está sua vida profissional 

hoje.  

6. Eficiente. 

7. Penso que o site poderia ter serviços de utilidade pública, assim 

poderia ajudar a promover a sociedade. 

8. O site da FACEM tem informações relevantes como o calendário 

acadêmico, informações sobre os eventos realizados na instituição.  

9. Notícias atuais com fotos e vídeos.  

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 47 – Percepção dos colaboradores sobre os meios e recursos 
de comunicação utilizados pela FACEM para divulgação de suas 
ações na sociedade 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Sugestão sobre outros meios de divulgação e comunicação social 

poderiam ser utilizados. 

1. Precisamos de mídias interativas de alta qualidade, que chamem a 

atenção do público alvo.  

2. Propaganda na televisão.  

3. Durante o ano, poderiam ser exploradas as mesmas mídias 

trabalhadas atualmente, porém de forma mais institucional, não apenas em 

período de Vestibular e Matrículas.  

4. Todas as formas que já estão sendo utilizadas.  
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5. Acredito que os atuais são o suficiente.  

6. Os meios de divulgações estão ótimos!  

7. Poderia criar um Face book e adicionar os alunos, com essa 

'modernidade' que vivemos, muitas pessoas não veem mais TV, não escutam 

rádio etc, pois vivem nas redes sociais, talvez seria um atrativo e algo para os 

alunos (também quem não é aluno) ficarem mais antenados com o que acontece 

na FACEM durante o dia-a-dia.  

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 48 – Percepção dos ex-alunos sobre os meios e recursos de 
comunicação utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações 
na sociedade 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. É usada a internet, o principal meio de comunicação, então acredito 

que não há forma melhor,  

2. São bons, mas poderiam ser utilizados mais meios para alcançar 

mais público, como mais a rádio e tv.  

3. Os recursos são bons, estão crescendo cada vez mais e isso é um 

ponto positivo.  
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Figura 49 – Grau de satisfação dos ex-alunos quanto ao site 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Algumas coisas podem ser melhoradas, como disponibilização de 

horários de aulas.  

2. Acho o site bem montado e organizado, além de atualizarem com 

frequência os eventos, bancas de TCC, notas, fotos de atividades!  

3. Está bacana, bastante informações.  

 

2.3.3 Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes 

 

Na Dimensão 9, a pesquisa preocupou-se em levantar dados sobre o 

atendimento aos discentes. 

Os participantes foram questionados sobre o grau de satisfação quanto à 

ouvidoria e outros setores de atendimento aos discentes. 65,9% dos acadêmicos 

estão satisfeitos, bem como78,9% dos professores. 

Os colaboradores e egressos foram convidados a avaliar o atendimento 

aos acadêmicos realizados na FACEM, 50% dos colaboradores julgaram-no bom 

e 60% dos ex-alunos estão satisfeitos. 

 

ACADÊMICOS: 
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Figura 50 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto a ouvidoria e 
outros setores de atendimento aos discentes 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Ótimo.  

2. Maior interação com os discentes.  

3. Melhorias no atendimento da secretaria.  

4. Quando precisamos, tivemos a resposta super rápido e ainda como 

nossa sala gostaria.  

5. Satisfatório.  

6. Quando precisei, eles me atenderam bem.  

7. Sempre que precisei, fui bem atendido.  

8. Estão sempre à disposição.  

9. É bom, mas em alguns casos me sinto insatisfeita pela demora.  

10. Está tudo dentro dos padrões de satisfação.  

11. Prontos para atendimento.  

12. Pensando na FACEM só tenho que dizer bem, porque fornece todas 

as informações.  

13. Jacqueline, ótima orientadora, sempre muito atenta com nós alunos 

da Agronomia.  

14. Considero bom.  

15. Parabéns. 

16. Não participei ainda da ouvidoria, então nada a declarar ...  
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PROFESSORES: 

 

 

Figura 51 – Grau de satisfação dos professores quanto a qualidade 
do serviço de setores de atendimento aos discentes (secretaria, 
ouvidoria, atendimento psicológico, financeiro, reprografia etc 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Sugestão que ajude a melhorar os setores de atendimento ao 

discente. 

1. A reprografia precisaria de mais espaço e mais atendentes.  

2. Poderia ter mais horários de atendimento aos acadêmicos. Como 

exemplo no atendimento da psicóloga.  

3. Reunião mensal com os líderes seria interessante.  

4. Talvez aumento de espaço para o aluno, principalmente recepção e 

secretaria.  

5. Na minha opinião, somente a reprografia ainda necessita de ajustes. 

O restante funciona de forma excelente.  

6. Não tenho nenhuma sugestão, pois sempre fui bem atendida e os 

problemas que surgiram durante o semestre foram solucionados.  

 

COLABORADORES: 
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Figura 52 – Avaliação dos colaboradores sobre o atendimento aos 
acadêmicos realizado pela FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Precisa melhorar mais, digo no âmbito estrutural.  

2. Um atendimento prático, rápido e de qualidade.  

3. Todos super atenciosos!  

4. Pelo que vejo os professores e coordenadores dão o suporte 

necessário para os acadêmicos.  

5. Os funcionários estão sempre prontos para atender e ajudar os 

acadêmicos.  

6. Equipe do administrativo e coordenação estão sempre prontos para 

atender os alunos.  

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 53 – Grau de satisfação dos ex-alunos quanto aos setores de 
atendimento aos acadêmicos  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Justificativas: 

1. O atendimento da secretaria é ótimo e o horário também favorece 

aos alunos, sempre que precisei da secretaria fui bem atendida.  

2. Considero o atendimento bom.  

3. Mais agilidade, ter mais pessoas para atender.  

4. Nada a dizer, para mim está bom.  

 

2.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

2.4.1 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal 

 

No Eixo 4, Dimensão 5, foram avaliadas as políticas de gestão de pessoas 

na FACEM que foram consideradas boas por 73,5% dos acadêmicos; por 63,2% 

dos professores e por 70% dos egressos. A opinião dos colaboradores ficou 

dividida, 41,7% consideraram-nas ótimas e a mesma porcentagem considerou-as 

boas. 

Os professores e colaboradores avaliaram o próprio grau de satisfação 

com o interesse da instituição pela superação do corpo docente. 57,9% dos 

professores estão satisfeitos e 58,3% dos colaboradores também. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 54 – Avaliação dos acadêmicos sobre a política de gestão de 
pessoas da FACEM  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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PROFESSORES: 

 

 

Figura 55 – Avaliação dos professores sobre a política de gestão de 
pessoas da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Temos boas conversas sempre que precisamos.  

2. A instituição fornece capacitação e oficinas de treinamento durante 

a semana pedagógica. Além de atividades de integração que visam confraternizar 

e valorizar o profissional durante o ano.  

3. A instituição preocupa-se com a qualificação dos profissionais, bem 

como tem realizado reuniões para explicações, esclarecimentos e organização 

das ações realizadas na instituição. Salientando que se preocupa com o bem estar 

dos profissionais, valorizando seu desempenho com premiações como funcionário 

do mês, confraternizações...  

4. Meu contato é com a coordenação do curso, tenho sido atendido em 

tudo o que preciso. 

5. Pessoas qualificadas.  

6. Procura por pessoas comprometidas em servir e educar. De 

excelente qualidade.  

7. Fácil comunicação.  

8. Fornece o suporte necessário.  

9. Responsáveis.  

10. Correta.  
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11. Acho organizada a política de gestão de pessoas da instituição.  

 

 

Figura 56 – Nível de satisfação dos professores com o interesse da 
instituição pela superação do corpo docente 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 57 – Avaliação dos colaboradores sobre a política de gestão 
de pessoas da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Precisamos atingir metas ainda maiores.  

2. A instituição está vivenciando uma gestão ótima de pessoas no 

momento, uma gestão muito competente!  

3. Organizada e ética.  
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4. Gosto muito da gestão e valorização utilizadas na instituição, 

percebo a preocupação e o comprometimento para com todos.  

5. Pessoas super responsáveis e legais!  

6. Ótima com resolução de problemas o mais rápido possível. Bem 

satisfatória.  

7. Faz o que pode para atender da melhor forma e sempre procura o 

melhor para os colegas de trabalho, cumprindo suas metas e trazendo 

tranquilidade no trabalho aos funcionários.  

8. Sabem colocar profissionais de qualidade para prestar os serviços 

educacionais que a FACEM possui como meta.  

 

 

Figura 58 – Nível de satisfação dos colaboradores sobre a 
preocupação da instituição pela superação dos funcionários 
Fonte: Dados levantados da Avaliação institucional 2015 

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 59 – Avaliação dos ex-alunos sobre a política de gestão de 
pessoas da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 



47 

 

2.4.2 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

 

Na Dimensão 6, avaliamos a organização e gestão da instituição. Ao 

serem questionados sobre o grau de satisfação quanto ao recebimento de 

informações institucionais, 69,9% dos acadêmicos julgaram-se satisfeitos e a 

opinião dos professores dividiu-se, pois 47,4% estão muito satisfeitos e 47,4% 

estão satisfeitos. 

No próximo quesito, 85,5% dos acadêmicos, 68,4% dos professores, 

81,8% dos colaboradores e 70% dos egressos estão satisfeitos em relação às 

atividades de gestão da instituição. 

Ao avaliar a satisfação em relação à organização das atividades da 

instituição e de seu curso em particular, 69,1% dos acadêmicos estão satisfeitos 

bem como 60% dos egressos; por outro lado, 52,6% dos professores estão muito 

satisfeitos. 

Os professores e colaboradores foram convidados a expressar sua 

satisfação em relação à FACEM como instituição para trabalhar. 63,2% dos 

professores estão satisfeitos e 81,8% dos colaboradores também. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 60 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao 
recebimento de informações institucionais 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 61 – Nível de satisfação dos acadêmicos em relação às 
atividades de gestão da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 62 – Grau de satisfação dos acadêmicos em relação à 
organização das atividades da instituição e de seu curso em 
particular 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Satisfeito e gosto de participar.  

2. Ótimo.  

3. De quando entrei na instituição para hoje, ela está bem melhor e 

tende a melhorar muito ainda, pois a FACEM tem muito a crescer.  

4. Deveria haver mais aulas práticas, palestras e mais interesse de 

certos professores.  

5. Um exemplo são as trocas de aula para termos mais aulas práticas, 

os professores se empenham muito nisso.  
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6. Creio que está bom, mas sempre podemos melhorar.  

7. Dentro do esperado.  

8. Ótima organização.  

9. É avisado com antecedência e bem planejado.  

10. Satisfatório, mas acredito que possa melhorar com mais 

desempenho, aulas práticas e diversas, quando com isso os alunos possam 

interagir e conhecer mais sobre seu curso.  

11. Não tenho o que reclamar, o coordenador responde muito bem às 

suas funções, reconhece os esforços do aluno.  

12. Bem interessantes.  

13. Professores dedicados aos acadêmicos.  

14. Há uma tentativa de que haja uma interação do aluno quanto ao 

trabalho ou à área.  

15. As organizações das atividades passadas são de grande 

importância, tanto na parte teórica como na prática.  

16. Tem um bom prazo para entrega.  

17. Muito boas as aulas práticas.  

18. Sempre que precisamos nos informar sobre alguma atividade estão 

sempre à nossa disposição.  

19. Muito produtivas tanto para professores como para alunos.  

 

PROFESSORES: 

 

 

Figura 63 – Grau de satisfação dos professores quanto ao 
recebimento de informações institucionais 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 64 – Nível de satisfação dos professores em relação à gestão 
da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 65 – Grau de satisfação dos professores em relação à 
organização das atividades da instituição e de seu curso em 
particular 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Elas são realizadas e definidas com antecedência, normalmente no 

início do semestre.  

2. As atividades são organizadas e divulgadas com antecedência. No 

curso, procuramos conversar para organizar as atividades e temas que sejam de 

interesse dos alunos.  

3. A nova coordenação conseguiu ajustar todos os pontos que estavam 

pendentes de gestões anteriores.  
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4. Todas as atividades foram previamente planejadas e foram 

desenvolvidas dentro deste planejamento, por isto estou satisfeito.  

5. O nosso curso está sempre à disposição da comunidade.  

6. Participação de todos do corpo docente.  

7. Organização impecável.  

8. A coordenação sempre busca vincular todas as atividades junto aos 

docentes, informando e motivando todas as atividades. A valorização do capital 

humano na Agronomia é destaque.  

9. Muito bem planejado.  

10. As atividades são bem organizadas e contam com a ajuda da maioria 

dos professores.  

11. A reuniões antes de começar o semestre, quando são discutidas as 

atividades e as datas que ocorrerão no mesmo. Onde sempre são relembradas 

as atividades do semestre.  

 

 

Figura 66 – Satisfação dos professores em relação à FACEM como 
instituição para trabalhar com ela 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Melhorar as áreas de infraestrutura que são mais sensíveis aos 

acadêmicos como ar condicionado ou multimídia.  

2. Mais cursos de pós-graduação, talvez valorizar mais professores 

pesquisadores.  

3. Divulgação dos cursos em eventos  
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4. A instituição poderia pensar em oferecer um Mestrado 

Interinstitucional (Minter) para os professores que ainda não possuem através de 

convênio.  

5. Estou há anos aqui e vejo a evolução da FACEM.  

6. Estou satisfeito.  

7. A instituição está no caminho certo, em busca da excelência.  

8. Um espaço mais amplo, sala dos professores, onde se pudesse ler, 

corrigir, descansar, bater papo com os colegas, acessar o computador (wi-fi) etc.  

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 67 – Satisfação dos colaboradores em relação à FACEM como 
instituição para trabalhar com ela 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

Justificativas: 

1. Gosto muito de trabalhar aqui. 

2. Palestras de motivação, dinâmicas de grupo para a equipe 

administrativa. Estou satisfeita em fazer parte da equipe, porém acho que 

podemos melhorar cada dia mais, com coisas inovadoras para os colaboradores.  

3. Acredito que ainda temos muito a desenvolver e aprender, acredito 

que a oferta de cursos e capacitação melhorariam muito o desenvolvimento dos 

trabalhos.  

4. Todos super atenciosos e as pessoas ajudam umas às outras!  
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Figura 68 – Nível de satisfação dos colaboradores em relação às 
atividades de gestão da instituição  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 69 – Nível de satisfação dos ex-alunos em relação à gestão da 
instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 70 – Grau de satisfação dos ex-alunos em relação à 
organização das atividades da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Justificativas: 

1. Precisa mais atividades acadêmicas, laboratoriais, prática de 

campo.  

2. Das atividades que conheço, me sinto satisfeito.  

3. Quanto às atividades, acho satisfatórias, atendendo às expectativas.  

4. As atividades eram organizadas muito bem.  

 

2.4.3 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

 

Na Dimensão 10, foi questionado como o participante da pesquisa 

considera o atendimento de suas necessidades no setor financeiro da instituição. 

44,6% dos acadêmicos julgaram o atendimento bom e 50% dos ex-alunos 

consideraram-no ótimo. 

Questionados a respeito de sua percepção sobre a pontualidade no 

pagamento de salários e outros encargos da FACEM, 78,9% dos professores 

avaliaram como ótima e 66,7% dos colaboradores também. 

A avaliação direcionou um questionamento somente para o pessoal do 

financeiro e gestores da IES sobre como percebem a sustentabilidade financeira 

da instituição. 71,4% dos participantes consideraram-na boa. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 71 – Consideração dos acadêmicos sobre o atendimento de 
suas necessidades no setor financeiro da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

PROFESSORES: 
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Figura 72 – Percepção dos professores sobre a pontualidade no 
pagamento de salários e outros encargos da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 73 – Percepção dos colaboradores sobre a pontualidade no 
pagamento de salários e outros encargos da FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 74 – Percepção do pessoal do financeiro e gestores da IES 
sobre a sustentabilidade financeira da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

EX-ALUNOS: 
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Figura 75 – Consideração dos ex-alunos sobre o atendimento de 
suas necessidades no setor financeiro da instituição 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

2.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

2.5.1 Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

 

No Eixo 5, Dimensão 7, foi avaliada a infraestrutura física da instituição. 

61,4% dos acadêmicos julgaram-se satisfeitos com a infraestrutura física 

da biblioteca. 

Questionados sobre o grau de satisfação quanto ao laboratório de 

informática, 67,5 consideraram-se satisfeitos. 

Outros 47,6% estão satisfeitos com os espaços da FACEM (laboratórios, 

campos de prática) utilizados por seu curso. 

Os professores foram questionados sobre a satisfação quanto à 

infraestrutura física da biblioteca e as opiniões ficaram divididas, 47,4% avaliaram-

se muito satisfeitos e a mesma porcentagem avaliou-se satisfeita. 

68,4% dos docentes estão satisfeitos com os espaços da FACEM 

(laboratórios, campos de prática) utilizados por seu curso. 

Os colaboradores foram convidados a apresentarem seu grau de 

satisfação quanto aos espaços da FACEM (laboratórios, campos desportivos, 

quadra, salas de aula e outros), 81,8% avaliaram que estão satisfeitos com estes 

espaços. 
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Quando questionados sobre o grau de satisfação quanto aos espaços 

físicos da FACEM, a opinião dos egressos ficou dividida, 40% estão satisfeitos e 

50% insatisfeitos opinião pertinente tendo em consideração as condições da IES 

quando eles frequentavam-na. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 76 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto à 
infraestrutura física da biblioteca 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 77 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao laboratório 
de informática 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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Figura 78 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto aos espaços 
da FACEM (laboratórios, campos de prática) utilizados por seu curso 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

PROFESSORES: 

 

 

Figura 79 – Grau de satisfação dos professores quanto à 
infraestrutura física da biblioteca 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 

 

Figura 80 – Grau de satisfação dos professores quanto aos espaços 
da FACEM (laboratórios, campos de prática) utilizados por seu curso 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

Sugestão para melhorar os espaços físicos dedicados à docência. 
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1. Aumentando a quantidade de materiais didáticos como bolas de 

voleibol, bolas de futsal, bolas de handebol, bolas de futebol etc...  

2. Os laboratórios precisam de uma turbinada, ampliar e colocar mais 

recursos para facilitar as atividades docentes.  

3. Dentro do que a instituição pode proporcionar, está adequado.  

4. Aumentar o espaço físico do laboratório de estética.  

5. Disponibilização de material necessário.  

6. Não tenho reclamação.  

7. Investimento em infraestrutura.  

 

COLABORADORES: 

 

 

Figura 81 – Grau de satisfação dos colaboradores quanto aos 
espaços da FACEM (laboratórios, campos desportivos, quadra, salas 
de aula e outros) 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 

 
EX-ALUNOS: 

 

 

Figura 82 – Grau de satisfação dos ex-alunos quanto aos espaços 
físicos da FACEM  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2015 
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3 ANÁLISE DOS DADOS E DAS AÇÕES 

 

No Eixo 1, observou-se que a grande maioria dos participantes está 

satisfeita com a divulgação da avaliação, apontando que a forma de 

endomarketing utilizada é eficiente. 

Também foi satisfatório o resultado a respeito do planejamento, realização 

e resultados da avaliação institucional. 

No segundo Eixo avaliou-se o desenvolvimento institucional, desta forma 

é possível verificar que a FACEM cumpre sua missão de “educar com excelência 

para o desenvolvimento pessoal e social”, consequentemente tem uma boa 

imagem frente aos participantes desta avaliação. 

Lendo as justificativas apresentadas pelos participantes é possível 

perceber que a instituição está muito bem avaliada, mas precisa investir cada vez 

mais em infraestrutura, na formação docente, visando o comprometimento dos 

professores e colaboradores com o crescimento da faculdade e com a 

aprendizagem dos alunos, incentivando que a teoria seja associada à prática, 

apontam ainda que a FACEM precisa estar atenta à organização de suas ações 

para poder afirmar ainda mais a imagem positiva, de instituição séria e 

comprometida com sua missão e com a sociedade. 

As justificativas ainda demonstram a confiança que a sociedade, 

professores, colaboradores, acadêmicos e egressos têm na instituição, pois 

avaliam de forma positiva a possibilidade de ampliar os projetos de extensão e de 

permanecer estudando na pós-graduação, além de apontar a preocupação 

sempre presente de adequar o ensino oferecido às mudanças que ocorrem no 

cenário mundial. 

Isso tudo se deve ao fato de que o público percebe a preocupação da 

instituição em proporcionar aulas que associem a teoria à prática para um maior 

desenvolvimento da aprendizagem, em cumprir com sua missão e com o que é 

planejado a cada semestre e em manter um bom canal de comunicação com a 

comunidade acadêmica, professores e colaboradores. 

Houve o apontamento de que a renovação pela qual tem passado a 

instituição permite o desenvolvimento de todas as atividades de forma mais 

equilibrada, melhorando o ambiente de trabalho. 
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No que se refere à responsabilidade social da instituição os indicadores 

demonstram que é necessário um trabalho para envolver cada vez mais os 

acadêmicos nas atividades de responsabilidade social, mas que mesmo quem 

não participa considera tais atividades positivas e as avalia como meio de projeção 

social da instituição. 

Foram muito elogiadas as atividades interdisciplinares que ocorreram em 

casas de apoio da cidade ou em escolas, o trote solidário foi muito comentado nas 

justificativas, os projetos desenvolvidos com a participação da prefeitura como a 

hidroginástica e o projeto DOAR, realizado no ano de 2015. Foi solicitado ainda 

incentivo na participação de congressos científicos e publicações para a 

divulgação e apropriação do conhecimento. 

A política de concessão de bolsas também foi avaliada de forma positiva, 

mas houve muito questionamento a respeito do número de bolsas de 100% que 

podem ser distribuídas. 

De maneira geral, todos avaliam as bolsas como uma excelente 

oportunidade para pessoas que não têm condições econômicas para cursar o 

Ensino Superior, mas que possuem um grande potencial que terá a oportunidade 

de ser desenvolvido durante o curso. A transparência com que o projeto de bolsas 

é conduzido também foi apontada e elogiada. 

No Eixo 3 foram avaliadas as políticas acadêmicas.  

A imagem que têm os participantes da avaliação sobre as atividades para 

o ensino, a pesquisa e a extensão é muito boa. Ao analisar os dados levantados 

durante a avaliação, percebeu-se que um número significativo de professores e 

acadêmicos tem acesso à internet, o que facilita a pesquisa e a preparação de 

aulas. O acervo da biblioteca da FACEM é indicado pelos professores e utilizado 

pelos acadêmicos. 

Percebe-se ainda que os professores se dedicam ao preparo das aulas 

que ministram nos cursos e que um número significativo de acadêmicos reserva 

tempo para estudar e pesquisar, mas este número ainda pode melhorar com 

ações do corpo docente e da instituição, alguns comentários foram direcionados 

para a necessidade de sempre incentivar o acadêmico a buscar mais, ser mais 

independente em seus estudos e pesquisas. 
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Os eventos de formação científica como a semana acadêmica e a 

apresentação do projeto interdisciplinar forma avaliados positivamente e 

elogiados por prepararem os acadêmicos para a apresentação do TCC e para o 

exercício da profissão. A semana acadêmica tem uma grande participação de 

acadêmicos e professores.  

Foi apontada a necessidade de variar os temas da semana acadêmica de 

Agronomia, mas a grande maioria avaliou as palestras como excelentes, atuais e 

dentro das perspectivas e necessidades regionais. 

Apesar de todas as atividades que já são desenvolvidas pelos 

acadêmicos, os docentes avaliam que é necessário oportunizar mais atividades 

de campo, práticas, minicursos e outros que propiciem a atividade de aplicação 

do conhecimento e a oralidade. 

Ainda foi sugerido que, dentro do espaço da semana acadêmica sejam 

oferecidos  cursos sobre direito trabalhista e civil e palestras motivacionais. 

Foi solicitado que professores, acadêmicos, colaboradores e ex-alunos 

sugerissem sobre outros meios de divulgação e comunicação social a serem 

utilizados e a grande maioria falou sobre demais recursos de divulgação da 

internet, e-mail, redes sociais, rádio e televisão, outdoors, panfletos, jornal, face 

book entre outros. Foi sugerido também que a instituição disponibilize a venda de 

produtos com a logomarca da FACEM  e dos cursos oferecidos.  

Outra sugestão foi disponibilizar no site serviços de utilidade pública, para 

ajudar a promover a sociedade. 

Todos expressaram um alto grau de satisfação com o site da FACEM e 

apontaram a necessidade de atenção com o giz acadêmico e com o web giz 

docente. Foram feitas sugestões para que se aumente a capacidade de 

armazenamento de informação para o acadêmico e maior agilidade de acesso em 

época de lançamento de notas, quando o giz é mais acessado por professores e 

alunos. 

A partir dos apontamentos, o site foi avaliado de forma muito positiva e 

todos se mostraram bastante satisfeitos com o que já é oferecido. 

No que se refere à política de atendimento aos discentes, a maioria 

demostra estar satisfeita com o atendimento de setores como secretaria, 

ouvidoria, financeiro entre outros. Foram feitos apontamentos de que o 
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atendimento sempre foi rápido e eficiente, mas que sempre é necessário um 

aperfeiçoamento nos diversos setores. 

No Eixo 4 avaliou-se as políticas de gestão. 

Neste eixo apareceu um alto grau de satisfação e observações que 

apontam para o quanto a instituição cresceu neste aspecto. 

Professores, acadêmicos, colaboradores e egressos estão satisfeitos e 

elogiam as atividades de integração, o incentivo à formação acadêmica, docente 

e para os colaboradores. 

Há uma grande preocupação com o bem-estar dos integrantes da 

comunidade FACEM e isto fica evidente desde o atendimento oferecido pela 

coordenação até a facilidade de acesso à direção e a organização do processo 

de gestão. 

As atividades de divulgação do trabalho da gestão estão bem avaliadas, 

organizadas. 

Os colaboradores apontam satisfação em trabalhar nesta instituição. 

Quando questionados sobre a organização das atividades da instituição e 

do seu curso, os acadêmicos e professores demonstraram satisfação e elogiaram 

a organização, a antecedência com que têm acesso ao cronograma a ser 

desenvolvido durante o semestre e o prazo estabelecido para o desenvolvimento 

de tais atividades. 

Ao serem questionados sobre o que poderia melhorar na instituição os 

professores apontaram a necessidade de atenção ao ar condicionado e à 

manutenção dos aparelhos de multimídia, à criação de mais cursos de pós-

graduação.  

Os colaboradores apontaram a necessidade sempre presente de cursos 

de capacitação para cada setor. 

Quando questionados sobre a sustentabilidade financeira, os acadêmicos 

sentem-se satisfeitos com o atendimento que recebem no setor financeiro, os 

professores e colaboradores consideraram ótima a pontualidade no pagamento 

de encargos e salários, não houve críticas nas justificativas destes quesitos. 

No Eixo 5 foi avaliada a infraestrutura física. 
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Tanto professores como discentes avaliam de forma positiva a 

infraestrutura física da instituição. Foram avaliados os laboratórios, a biblioteca, 

os campos de prática, campos desportivos, quadra, sala de aula e outros. 

Mesmo com alto grau de satisfação foi apontada a necessidade de ampliar 

o material didático do curso de Educação Física, atualizar os laboratórios, 

aumentar o espaço físico do laboratório do curso de Estética e Cosmética. Tais 

apontamentos mostram a necessidade já identificada de sempre estar 

modificando e melhorando os espaços de ensino e aprendizagem. 
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4 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Como parte da dinâmica da avaliação institucional da FACEM e após a 

apresentação à equipe gestora do relatório elaborado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), em reunião conjunta, foi proposto o plano de ações abaixo.  

É importante ressaltar que muitas das ações já foram concluídas, pois 

faziam parte do planejamento estratégico da IES, só que no momento em que 

foram liberados os questionários on-line ainda não estavam concluídas. 

 

PLANO DE AÇÕES PRAZO 
 

1) Reforçar o programa de preparação 

continuada de professores.  

Nesse sentido a FACEM mantém um 

programa de preparação continuada de 

professores que prevê temas como: 

Relação Teoria x Prática;  Educação 

através de  Projetos; A Responsabilidade 

Social do integrante da FACEM; 

Planejamento; Semana Pedagógica; 

Minicursos dentro das diversas áreas do 

conhecimento; Incentivo para 

participação de Congressos e 

Publicações Científicas entre outros.  

Contínuo 

2) Abertura de novos cursos na IES.  

A FACEM, sempre buscando atender 

às demandas sociais conseguiu a 

autorização, em 2015, de um novo curso 

de Gestão de Recursos Humanos, que 

está em pleno funcionamento em 2016.  

Também com este objetivo, encontra-

se autorizado o curso de Tecnologia em 

Logística. Nas projeções da FACEM para 

Contínuo 
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continuar a contribuição no 

desenvolvimento da região ainda 

aguardamos autorização de outros dois 

cursos ainda para o ano de 2016, os 

cursos de Administração e Psicologia.  

3) Construção de um campus próprio 

da FACEM. 

Como uma necessidade estratégica a 

FACEM está dando os passos para a 

construção de um novo campus com 

moderna infraestrutura e capacidade 

para ampliar a oferta de cursos nas áreas 

de ciências técnicas, saúde e educação 

que precisam de uma infraestrutura de 

laboratório muito volumosa, além de 

melhorar a qualidade do ensino oferecida 

nos cursos já existentes. 

Em andamento 

Previsão para iniciar a 

construção em 2016 

4) Reavaliação contínua das políticas 

de ensino – aprendizagem.  

A FACEM a partir de seus processos 

de auto avaliação direcionados pela CPA 

e do estudo e avaliação sistemática de 

seus cursos, atendida pelos respectivos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) 

reavalia constantemente as políticas de 

ensino – aprendizagem.  

Desta forma, percebe a necessidade 

de oportunizar mais atividades de campo, 

práticas, minicursos e outros que 

propiciem a atividade de aplicação do 

conhecimento e a oralidade. 

Contínuo 
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5) Manutenção dos sistemas 

multimídias e ar condicionado instalados 

em todas as salas para que sejam 

facilitados os processos de ensino – 

aprendizagem.  

É necessária a constante manutenção 

para manter o patrimônio e as excelentes 

condições dos recursos e da 

infraestrutura. 

Contínuo 

6) Abertura de cursos de pós-

graduação latu sensu nas áreas dos 

cursos de graduação oferecidos pela 

FACEM para que os graduandos e 

membros da comunidade possam dar 

continuidade à sua formação. 

Em andamento 

7) Oferecimento de cursos e palestras 

de formação continuada para 

colaboradores dos diversos setores da 

instituição. 

Contínuo 

8) Divulgação e marketing. 

A instituição já há dois anos vem 

investindo neste setor para suprir as 

demandas de comunicação com a 

comunidade.  

Em 2016 a instituição optou pelo 

outdoor permanente  em pontos 

estratégicos, uma forma de divulgação 

social que atinge a maioria do seu público 

alvo. 

Para 2017, estão sendo discutidas as 

sugestões que apareceram na avaliação 

Contínuo 
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para que a instituição possa avançar 

cada vez mais neste setor. 

9) Melhoria para o sistema web giz no 

acesso para o acadêmico e para o 

professor. 

Foi sugerido o aumento da capacidade 

do sistema web giz para evitar demora de 

acesso e para aumentar a capacidade de 

armazenamento de informações a serem 

disponibilizadas para professores e 

acadêmicos. 

Em reunião com o departamento de 

Tecnologia e Informação (TI) foram 

solicitadas  a verificação e a resolução 

deste apontamento para que no segundo 

semestre de 2016 não tenhamos mais 

esta dificuldade. 

Em andamento 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a conclusão dos relatórios da CPA dos anos anteriores, 

reafirmamos a importância da avaliação institucional como um processo de gestão 

acadêmica, pois tem caráter formativo e visa promover a qualidade da oferta 

educacional em todos os sentidos. 

Por isso, o resultado da avaliação foi passado para todos os 

coordenadores, através da Direção Geral e do presidente da CPA, para que estes, 

com o conhecimento oferecido pelos dados apresentados, possam trabalhar com 

o grupo de forma mais próxima e individualmente, podendo também ajudar no 

acompanhamento e na avaliação das atividades ou na solução para as 

dificuldades encontradas.  

A cada ano, percebemos que este trabalho vem contribuindo de forma 

significativa para o crescimento da nossa instituição, seja em termos de ensino 

aprendizagem, infraestrutura, oferta de novos cursos, gestão e formação 

permanente de todos os setores para que realmente ocorra o aperfeiçoamento do 

desempenho da instituição a partir de uma ação democrática, participativa e 

transparente.  

Vale ressaltar que muito do que foi solicitado pelos acadêmicos, 

professores e colaboradores, já está sendo atendido. Sendo assim, é correto 

afirmar que a auto avaliação cumpriu adequadamente o seu papel, permitindo 

identificar problemas, corrigir erros e introduzir mudanças que signifiquem 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da responsabilidade 

social. 

Percebemos, através deste instrumento, a importância da gestão da IES 

estar atenta e ter a capacidade de OUVIR  o que professores, colaboradores, 

acadêmicos, egressos e comunidade têm a lhe dizer, pois só desta forma 

conseguimos identificar os verdadeiros problemas, corrigir os erros, traçar 

alternativas e sempre procurar melhorias que contribuam para o crescimento da 

instituição. 

Observando os relatórios anteriores, percebemos que os apontamentos 

feitos indicaram problemas que foram solucionados de forma permanente, o que 
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reafirma a eficácia das ações planejadas e executadas a partir dos dados 

levantados pela avaliação institucional. 

Portanto, a avaliação institucional vem, a cada ano, ocupando um espaço 

significativo dentro do planejamento, execução de ações, aprimoramento e 

crescimento de todos os setores da IES.  
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