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3.INTRODUÇÃO  

 

Este relatório apresenta os resultados da autoavaliação institucional da Faculdade de Ciências 

Humanas de Curvelo no ano de 2021. O processo de autoavaliação, além de atender as exigências da 

Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o SINAES, permite identificar os aspectos referentes 

às fragilidades e potencialidades institucionais, possibilitando a melhoria constante da qualidade da 

educação superior. 

 

A avaliação institucional gera dados e informações que revelam em que medida a instituição tem 

contribuído para a mudança da qualidade de vida, para o desenvolvimento econômico e social na 

comunidade em que se encontra, se têm gerado e transferido conhecimentos que contribuam para 

melhorar as condições de trabalho, de produção e de vida do cidadão comum, que o habilitem a 

participar ativamente de processos de mudança nas comunidades em que vivem. 

 

A Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo possui atualmente, 3 cursos em funcionamento, sendo 

eles Direito, Enfermagem e Tecnólogo em Estética e Cosmética. 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos do processo de autoavaliação representam um projeto amplo de avaliação institucional, 

envolvendo: 

 

1. Produção de dados e de informações que subsidiem a análise das dimensões que se 

constituem no objeto do processo de avaliação; 

 

2. Desenvolvimento de ações que contribuam para o fortalecimento da cultura da avaliação 

institucional; 

 

3. Construção de uma metodologia de avaliação que permita aos diferentes órgãos e níveis da 

administração institucional desenvolver, de forma organizada e contínua, projetos de 

autoavaliação; 

 



4. Organização dos resultados da autoavaliação de modo que possam ser considerados no 

processo de planejamento e gestão institucional. 

 

 

Em conformidade com a Lei N˚ 10.861, em seu artigo 3˚, a CPA empenhou-se em considerar as 

diferentes dimensões institucionais, entre as quais figuram as seguintes: 

 Dimensão 1: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

normas de operacionalização; 

 Dimensão 3: a responsabilidade social da instituição; 

 Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

 Dimensão 5: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo; 

 Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; 

 Dimensão 7: Infraestrutura física; 

 Dimensão 8: Planejamento e avaliação; 

 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 

 

As atividades de avaliação foram realizadas contemplando a análise global e integrada da instituição, 

destacando o compromisso social, as atividades desenvolvidas e a repercussão da mesma na região 

em que está localizada. 

 

4.Breve Histórico da IES 

A Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo foi fundada inicialmente, como entidade de ensino 

superior, ligada no nível de extensão à Universidade Católica de Minas Gerais, hoje PUC/Minas, 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 1968. Portanto com mais de 50 anos efetivos na 

contribuição para o crescimento de Curvelo e região. A Faculdade foi reconhecida pelo Decreto 

Federal nº 75.980 de 17 de junho de 1975 permanecendo-se com extensão da PUC até 1985. Nesta 

data a Sociedade Mineira de Cultura, Mantenedora da PUC, transfere para a Fundação Educacional 

de Curvelo, mantenedora da Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo - FACIC, toda a 

responsabilidade técnica-pedagógica dos Cursos de Letras, Estudos Sociais e Ciências, conforme 

parecer 869/85 de 05 de dezembro de 1985 do Conselho Federal de Educação, processo nº 23001- 



000858/85-41, homologado pelo Ministério de Estado da Educação em 24 de fevereiro de 1986. A 

partir de então, esta entidade sob a gestão da nova Mantenedora segue na missão de propiciar ensino 

de nível superior de qualidade. Nos termos da portaria nº 628, de 22 de novembro de 1989, ficou 

aprovada a conversão, pela via de planificação os seguintes cursos, ministrados pela FACIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atendimento às novas exigências didático-pedagógicas e realidade dos cursos, em 2006 a 

Fundação Educacional de Curvelo - FEC percebe a necessidade de investimentos que não eram 

possíveis serem realizados por ela, e resolve requerer junto ao MEC a transferência de mantença da 

Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo para Associação Educativa do Brasil SOEBRAS, que 

passou a administrar a IES com seus Cursos. A partir de então a Associação Educativa do Brasil, 

comprometida em atender as exigências e demandas do novo cenário educacional de Curvelo e 

região, do prosseguimento ao pedido, junto ao MEC, da autorização de funcionamento para o Curso 

Bacharelado em Enfermagem. Após visita in loco e análises documentais, o curso foi autorizado pela 

CURSOS SITUAÇÃO LEGAL 

CIÊNCIAS AUTORIZAÇÃO: PORTARIA MEC Nº 

1.204 DE 19/04/1994 

ESTUDOS SOCIAIS AUTORIZAÇÃO ESTUDOS SOCIAIS: 

PORTARIA MEC Nº 1.331 DE 

05/09/1994  

 AUTORIZAÇÃO 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA: PORTARIA 

Nº 2.483, DE 11/07/2005  

LETRAS AUTORIZAÇÃO: PORTARIA MEC Nº 

2.195 DE 30/07/2002 

RECONHECIMENTO: PORTARIA N° 

453, DE 04/02/2005  

ENFERMAGEM AUTORIZAÇÃO: PORTARIA MEC Nº 

1107 DE 19/12/2008 

RECONHECIMENTO: PORTARIA 

MEC Nº 546 de 12 DE SETEMBRO 

DE 2014 



Portaria nº 1.107, de 19 de dezembro de 2008 e reconhecido pela Portaria nº 546, de 12 de setembro 

de 2014.  

Diante do cenário atual, devido a falta de demanda para os cursos de licenciatura, entre os anos de 

2013 a 2018 a FACIC seguiu apenas com o curso superior de Enfermagem ativo. Em Abril de 2017, a 

ÚNICA EDUCACIONAL, ciente de seus desafios assume a mantença com a responsabilidade e 

determinação de manter as melhorias já implementadas no processo de ensino desta Faculdade e 

assegura a perenização de sua mantida. A ÚNICA EDUCACIONAL faz parte de uma Rede de Ensino 

sendo mantenedora de um grande número de mantidas espalhadas pelo Brasil. 

No ano de 2019  a ISLEC , Instituto Setelagoano de Ciência e Educação, assume a mantença da 

Instituição e neste mesmo ano foram autorizados pelo MEC  o  Curso Bacharelado em Direito e 

Tecnólogo de Estética e Cosmética o que fez com que a Instituição pudesse crescer e contribuir ainda 

mais com a formação de novos profissionais de Curvelo e Região. 

No ano de 2020, a IES iniciou a oferta dos cursos de Bacharelado em Direito e Tecnólogo em Estética 

e Cosmética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, da Instituição desenvolve importante papel 

nesse cenário, visto ser o órgão responsável pela condução dos processos de avaliação internos da 

Instituição, bem como pela sistematização e pela prestação das informações solicitadas pela 

Direção e instâncias do Ministério da Educação. Os processos de autoavaliação desenvolvidos 

CURSOS SITUAÇÃO LEGAL 

DIREITO AUTORIZAÇÃO: PORTARIA MEC Nº 

201701352 DE 19/12/2019 

ENFERMAGEM AUTORIZAÇÃO: PORTARIA MEC Nº 

1107 DE 19/12/2008 

RECONHECIMENTO: PORTARIA 

MEC Nº 546 de 12 DE SETEMBRO 

DE 2014 

  

ESTÉTICA E 

COSMÉTICA 

AUTORIZAÇÃO:MEC Nº PORTARIA 

N° 324, DE 05 de julho de 2019. 



internamente por esta Comissão têm contribuído sobremaneira para a evolução institucional; 

proporcionam uma interação entre os resultados do conjunto de avaliações (externas e internas), 

disponibilizando aos gestores da Instituição informações relevantes, em quantidade e qualidade que 

permitem ações saneadoras. 

 Considerando-se o contexto social, cultural e econômico da região e os propósitos definidos em 

sua Missão 

“Produzir e disseminar conhecimento nos diversos campos do saber, contribuindo para o 

exercício da cidadania, preparando profissionais competentes para o mercado de trabalho e 

melhorando a sociedade, mediante formação humanista, crítica e reflexiva. ” 

 

A Instituição atua na modalidade de ensino presencial, portanto nos anos de 2020 e 2021, 

diante da pandemia do novo Coronavírus, em março de 2020 a IES passou a ministrar as aulas em 

formato remoto. Os indicadores CC, CPC e ENADE, são amplamente conhecidos e representativos da 

avaliação da qualidade do curso de graduação da Instituição. 

No entanto a Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo, adicionalmente desde 2012 

implementou um indicador próprio de qualidade intitulado Teste de Formação Geral e Específica – 

TESTE FGE, decorrente das autoavaliações institucionais realizadas pela CPA e validadas pela 

direção; a partir dessa época se criou o NAQUE – Núcleo de Avaliação, Qualidade e Estratégia, que 

tem por objetivo principal realizar avaliações diagnósticas de desempenho dos alunos, de modo a 

identificar as fragilidades no processo pedagógico desenvolvido, bem como propor e coordenar 

estratégias de intervenção nesse sentido. 

 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Dentre os professores destacam doutores,  mestres e  especialistas. A formação acadêmica dos 

funcionários e professores varia de acordo campo de atuação e cursos; os professores da Faculdade 

de Ciências Humanas de Curvelo possuem formação variada, nas áreas do saber, Direito,Letras, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Biologia, Psicologia, e Pedagogia. O corpo técnico administrativo 

Ensino Médio e graduação. 

 

 

 



EXTENSÃO E PESQUISA  

 

Para fortalecer as políticas de pesquisa e extensão, a instituição implementou dois núcleos - Núcleo 

de Pesquisa e o Núcleo de Extensão – CEPEX.  

O Núcleo Ide Pesquisa -  é o órgão responsável por disseminar a cultura da pesquisa científica, 

contribuindo com o progresso da ciência e da tecnologia na solução de problemas. A Faculdade de 

Ciências Humanas de Curvelo - FACIC apresenta uma preocupação em atender as crescentes 

exigências em apresentar elevados indicadores de produtividade e qualidade do conhecimento gerado, 

impostas pelos órgãos federais de fomento à pesquisa, ligados principalmente aos Ministérios de 

Educação e Cultura (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT). Isso envolve que o ensino superior se 

diferencie, buscando novos conhecimentos e não apenas repassando aquilo que já foi pesquisado. A 

FACIC, preocupada com a formação holística de seus discentes, oferece a adicionalmente a 

oportunidade qualificação para o mercado de trabalho por meio de atividades de pesquisa. 

Além disso, a sociedade e o setor produtivo exigem a formação de profissionais que sejam capazes de 

responder as rápidas transformações, bem como as repostas criativas a essas transformações. Para 

enfrentar esta realidade, a FACIC pretende acelerar o seu ritmo de crescimento e implantar 

transformações não apenas conjunturais e estruturais, mas principalmente na concepção de objetivos 

claros que conduzam à consolidação da pesquisa entre suas unidades de ensino. É sabido também, 

que o crescimento homogêneo de uma instituição de ensino superior está intimamente ligado à 

atuação de seu corpo docente de forma harmônica no ensino de graduação e pós-graduação, na 

pesquisa e na extensão. Isso induz a necessidade de uma adequada sintonia entre as políticas 

institucionais definidas pela IES, as quais devem estar voltadas ao mesmo objetivo. Sem essa ação 

recíproca, a definição isolada de uma política de pesquisa pode ser inócua para o desenvolvimento 

uniforme e homogêneo. 

Oportunamente, a política institucional voltada para a pesquisa da FACIC, está sintonizada com as 

políticas nacionais e alicerçada em bases sólidas e coerentes abrangendo aspectos, como: 

organização e apoio institucional à expansão da pesquisa; plano de capacitação e de expansão do 

corpo docente (titulação do quadro existente e a contratação de profissionais qualificados para atuação 

na pesquisa, ensino e extensão); consolidação de grupos de pesquisa multidisciplinares; formação de 

recursos humanos capazes de responderem positivamente as exigências da sociedade; produção 

qualificada de conhecimento científico e tecnológico e sua divulgação em veículos indexados; 

interação entre os grupos de pesquisa consolidados da IES com o setor produtivo para transferência 



do conhecimento científico e tecnológico gerado; incentivo a utilização da infra-estrutura disponível 

visando a sua otimização, racionalização e flexibilização. 

São segmentos da Pesquisa: 

Grupo de Pesquisa - O GP tem o propósito de ser definido como um conjunto de indivíduos 

organizados hierarquicamente, podendo e admitindo a existência de apenas um único pesquisador, 

como representante de um GP; 

Grupos de Trabalho Científico – representado por professores e alunos que desenvolveram trabalho 

de conclusão de curso, com vistas a elaboração de artigos científicos, para disseminação de 

conhecimento através de publicações internas e externas. 

Comitê de Ética - tem como objetivo suscitar nos pesquisadores sentimentos de lealdade e respeito, 

que devem guiar a vida privada e pública, e, neste âmbito, a atividade científica. 

No regimento das políticas de pesquisa são contemplados os critérios para o desenvolvimento da 

pesquisa com requisitos e obrigações da IES, do Orientador e do Bolsista/pesquisador.  

 

 Núcleo de Extensão – CEPEX -Os projetos desenvolvidos nesse núcleo são realizados nas mais 

diversas áreas do conhecimento. Dentre as metas projetadas para o quinquênio 2017-2021, destacam-

se: 

 

 Publicações e apresentações de trabalhos/ações que tornam o conhecimento acessível à 

população, a pesquisadores, a profissionais, a centros de pesquisa, a grupos de discussão em 

parceria com a Diretoria de Pesquisa, em casos específicos; 

 Promoção de eventos culturais, científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade o 

incentivo a contatos interpessoais, a abertura de trânsito de conhecimentos entre academia, 

comunidade e mercado, e a criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de 

conhecer os bens científicos, técnicos ou culturais disponíveis e de usufruir deles; 

 Disponibilização de serviços, desenvolvidos por atendimentos diretos à população, ou, 

indiretamente, por agências filiadas que prestam esse atendimento, desde que sejam realizados de 

forma consistente e afim aos objetivos da Instituição;  

 Assessorias e consultorias que auxiliem pessoas, grupos ou organizações a utilizar mais e melhor o 

conhecimento existente, renovável e disponível em situações mercadológicas reais; 



 Intercâmbios de docentes ou técnicos da IES para auxiliar no desenvolvimento de áreas de ensino-

aprendizagem carentes;  

 Cursos práticos, de atualização científica ou de formação superior, de aperfeiçoamento profissional, 

de ampliação cultural, de experimentação de técnicas, de especialização e correlatos que possam 

constituir O programa de extensão da Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo - FACIC . 

O Núcleo de Extensão da Instituição visa a estimular o desenvolvimento de atividades de extensão 

relacionadas ao ensino e à pesquisa, fortalecendo a necessidade da prática, ao longo da 

integralização da matriz curricular, e oferecendo à comunidade a oportunidade de vivenciar atividades 

das várias áreas contempladas pelos cursos da Instituição. O Núcleo de Extensão tem suas normas de 

funcionamento, aprovadas pela Diretoria Acadêmica e constantes da proposta pedagógica, que visam 

o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da criação e difusão da cultura, bem como, ao maior 

envolvimento com a comunidade e maior comprometimento com a realidade mais adjacente, de forma 

a desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Por atividade de extensão entende-

se toda e qualquer atividade extensiva à comunidade interna ou externa, diversa daquela realizada no 

ensino e na pesquisa, porém com características semelhantes.  

 

 

5.Histórico da Autoavaliação Institucional e da CPA  

5.1- Avaliações Institucionais Externas e de Curso 

 

A Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo vivencia continuamente o processo de 

avaliação interna por meio de atividades suscitadas pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, 

apoiada pela Direção Acadêmica e Administrativa, por meio de aplicação de instrumentos de 

avaliações diagnósticas cujo objetivo é mapear as potencialidades e fragilidades na oferta de cada 

curso da instituição.  

Por meio desse processo são identificadas necessidades relativas às dimensões propostas 

pelo instrumento de avaliação de cursos de graduação do INEP que geram reflexões e provocam, de 

acordo com a avaliação estabelecida no PPI, novas diretrizes, com vistas a aprimorar o desempenho 

da gestão acadêmica dos cursos. A realização da avaliação interna promove um melhor conhecimento 

da realidade dos cursos, bem como contribui para a melhoria de estratégias para se alcançar melhores 

índices de qualidade social e gerar indicadores para a tomada de decisão por parte da gestão 

institucional.  



Em complementação ao processo avaliativo de cursos, é atribuída ao INEP a avaliação 

externa, que analisa as dimensões organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura, 

produzindo um relatório que destaca as potencialidades e as fragilidades do curso avaliado.  

O quadro abaixo apresenta os resultados obtidos nas avaliações externas, realizadas pelo 

Ministério da Educação no curso oferecido pela Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo. 

 

- CONCEITO DE CURSO (CC) 

CURSO 

CONCEITO - DIMENSÃO 

ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

CORPO 

DOCENTE 
INFRAESTRUTURA FINAL 

ENFERMAGEM 4,15 3 3,44 4 

 

 

Processo de autoavaliação 

 

A efetivação de uma avaliação institucional busca, em sua essência, elementos para a 

melhoria e aperfeiçoamento do desempenho da instituição, a partir da participação democrática da 

comunidade que a constitui, da sociedade e de seus parceiros externos. Devendo se tornar uma 

atividade essencial ao processo de planejamento e, ao mesmo passo, um instrumento de gestão para 

permitir um realinhamento permanente dos seus rumos na direção da sua função social.  

Dessa forma, a atuação da CPA se embasa na concepção de avaliação enquanto processo 

contínuo com a qual a comunidade interna se identifique e se comprometa. O caráter formativo da 

avaliação deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (dos discentes, docentes e técnicos-

administrativos) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão 

e autoconsciência, devendo inserir a participação da comunidade externa.  

A CPA acompanhou temporalmente as estratégias de avaliação e as discussoes dele 

decorrentes, mantendo o acompanhamento do processo de avaliação interna e externa, para posterior 

tomada de decisão e retroalimentação com base nos resultados alcançados. Por ser um Colegiado 

composto por  representantes de todos os segmentos envolvidos no processo educacional, o processo 

de avaliação consagrou-se como transparente. 

A partir de 2016, a autoavaliação institucional foi reestruturada com a finalidade de atender a 

política da gestão atual, com a revisão dos instrumentos de coleta de dados, e procedimentos de 



avaliação. A Comissão analisou cada dimensão do SINAES para elaborar questões que 

contemplassem, de forma bem pontual, os indicadores relacionados às dimensões. O novo 

instrumento foi aplicado na comunidade acadêmica e contou com o apoio e comprometimento dos 

agentes do processo. 

O processo vigente de avaliação da CPA/FACIC contempla três etapas, a saber: (1) a 

sensibilização da comunidade acadêmica, através de visitas em salas de aula, reuniões com 

representantes de turma; coordenadores e professores; (2) A definição, construção e aplicação dos 

instrumentos qualitativos e quantitativos de coleta de dados; e (3) a consolidação e divulgação de 

resultados. Como resultado do processo tem-se insumos  para a definição de objetivos e metas 

institucionais e a elaboração do Plano de Gestão que norteará as ações no âmbito da IES.  

Por sua vez, as ações decorrentes geram de modo cíclico e contínuo, uma nova avaliação.  

 

6.Metodologia  

A auto avaliação na Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo representa um processo cíclico, 

mostrando seu caráter diagnóstico e formativo de autoconhecimento, estabelecendo condições que 

permitem a revisão e a redefinição de prioridades estabelecidas no Projeto Institucional.  

 

A IES entende que o processo de autoavaliação constitui o instrumental de base para a garantia da 

qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão, buscando o cumprimento fiel 

de sua responsabilidade social.   

 

As atividades de autoavaliação desenvolvidas pela IES contam com o integral apoio e 

comprometimento da Direção da Instituição e buscam o envolvimento de todos os agentes do 

processo: discentes, docentes, pessoal técnico-administrativo, egressos e sociedade. 

 

A composição da CPA leva em consideração os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade 

civil organizada e sua constituição estabelece consulta prévia aos agentes participantes do processo, 

objetivando seu integral envolvimento. 

 

A autoavaliação considerou essa população, propondo uma metodologia que permitisse o seu 

balizamento pelos princípios da: 

 



 participação dos diferentes segmentos da comunidade da Faculdade e a transparência no 

desenvolvimento das atividades e na coleta, tratamento, análise dos dados e utilização dos 

resultados; 

 

 globalidade, significando que os resultados da avaliação devem expressar uma visão de 

conjunto da Instituição; 

 

 gradualidade, expressando a estratégia de envolvimento dos diferentes sujeitos no processo de 

avaliação e o próprio desenvolvimento do projeto, com a incorporação das diferentes 

dimensões, objeto da avaliação a partir da sua maior ou menor complexidade. 

 

 

Recursos 

 

Os recursos usados na elaboração do Relatório de Autoavaliação da IES foram, entre outros:  

 Projeto Pedagógico Institucional - PPI;  

 Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI;  

 Entrevistas;  

 Reuniões; 

 Avaliações Internas.  

 

O processo de autoavaliação aborda as dez dimensões do SINAES, contempladas em cinco eixos: 



 

 

A autoavaliação destas dimensões foi realizada utilizando-se da pesquisa documental; do registro da 

percepção de gestores de diferentes órgãos e níveis da administração da Faculdade, sobre as 

atividades fins e meios da instituição, bem como de outros procedimentos utilizados na realização de 

estudos especiais. Os questionários contemplando as 10 dimensões do SINAES são aplicados, 

anualmente, através de um novo sistema, o sistema acadêmico Virtual Class,  aos corpos discente, 

docente e técnico-administrativo.  

 

7.Desenvolvimento 

 

7.1-PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

 

A partir do conhecimento mais detalhado das Diretrizes para a Avaliação Interna e do Roteiro de 

Auto-Avaliação, após a participação do Seminário e divulgação do representante aos demais membros 

da Comissão, houve uma nova compreensão do trabalho. 

O planejamento do Projeto de Avaliação foi iniciado pela Comissão anterior no ciclo 2015/2017 

e reformulado/atualizado para o próximo ciclo em alguns pontos na avaliação do ano de 2018-2020. 

No ciclo 2021-2023, a CPA constituída percebeu a necessidade de repensar novament os 

instrumentos de avaliação, a saber, os questionários. Novos questionários e meios de aplicação  foram 

elaborados e aplicados ao corpo docente, discente e técnico administrativo, avaliando o ensino, a 

pesquisa, a extensão, a estrutura física e administrativa da instituição, dentre outros. 



 

7.1.1-CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES AVALIATIVAS 

 

AÇÕES 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

 

RESPONSÁVEL 

INÍCIO TÉRMINO 

Capacitação dos membros da 

CPA no âmbito institucional 

Fevereiro . 2021 CPA 

Sensibilização e motivação da 

comunidade acadêmica para a 

participação no processo de 

auto-avaliação 

Contínuo CPA 

Definição e construção dos 

instrumentos de pesquisa 

conforme as dimensões 

avaliadas pela CPA 

Setembro. 

2021 

Outubro 

2021 

Membros CPA 

Coleta de dados via google 

forms 

Novembro 2021 CPA 

Tabulação dos dados e análise 

dos resultados 

Dezembro 2021 CPA 

Elaboração de relatório parcial Janeiro 2022 CPA 



Organização e divulgação dos 

resultados a comunidade 

acadêmica 

Março 2022 CPA 

  

1.1.1.1 ETAPAS INICIAIS 

 

A primeira etapa de preparação inclui o esclarecimento a partir de reunião com os membros da 

CPA sobre o seu conceito e sua função na Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo, sendo que, 

para tal fim foi realizada a leitura e discussão dos documentos produzidos pelas comissões anteriores 

nos relatórios parciais anteriores a fim de ter uma percepção retrospectiva da atuação das mesmas.  

 

1.1.1.2 ETAPA DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

No ano de 2021, diante o ensino remoto, a CPA reuniu se de forma online com os 

representantes de turma para explicitar os pontos fundamentais da CPA e destacar o questionário que 

iria complementar informações sobre avaliação das novas ferramentas de ensino, no cenário 

pandêmico. As redes sociais também foram alimentadas com documentos pertinentes a divulgação da 

CPA . 

 

1.1.2 AVALIAÇÃO INICIAL 

 

1.1.2.1 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO 

 

       Durante o ano de 2021, foram adotadas as seguintes estratégias básicas de implantação da 

Avaliação Institucional, em consonância com as etapas de preparação, desenvolvimento e 

consolidação, sugeridas pelo Roteiro de Auto-avaliação do SINAES. 

 Sensibilização dos atores envolvidos, em todas as etapas do processo, através da realização de 

reuniões; 

 Capacitação dos membros da CPA de forma contínua; 



 Elaboração de uma proposta de avaliação; 

 Levantamento de dados e informações; 

 Análise de informações; 

 Elaboração de relatório parcial ; 

 Divulgação dos resultados da avaliação; 

 Balanço crítico da CPA. 

 

1.1.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados foram divulgados em reuniões por cursos, a todos os acadêmicos, professores e 

técnico-administrativos. Através de cartazes os resultados foram repassados a as turmas . 

 

1.1.4 UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados serão, pela CPA, discutidos, avaliados, ponderados e encaminhados 

à direção da IES para que sejam tomadas as providências cabíveis em cada dimensão relatada. 

 

1.1.5 RELATÓRIO PARCIAL 

O relatório parcial 2021 foi encaminhado à direção geral, inserido no sistema e-mec e divulgado no site 

da IES. 

8.Ações com base na análise por eixo 

A escolha e a construção dos instrumentos metodológicos foram feitas a partir de uma reflexão 

aprofundada da cultura da instituição. Foram identificados dois instrumentos de coleta de dados a 

serem mais utilizados: os questionários online e a análise documental. 

A análise dos dados considerou os 5 Eixos sobre as 10 dimensões propostas e previstas em lei, 

que contém as fragilidades postas pelos atores respondentes, bem como as potencialidades 

presentes na IES. Também os desafios foram incorporados após discussões com os gestores da 

Instituição. 



O questionário foi realizado por todo nicho acadêmico, por intermédio do sistema Virtual Class, 

utilizado por toda Instituição para responder as questões propostas. 

9-ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

A análise a seguir descreve de forma resumida a percepção dos alunos, professores e 

colaboradores técnicos administrativos sobre a instituição no ano de 2021. As questões avaliadas 

estão apresentadas de acordo com os eixos de análises, precedidas de sua dimensão, quando 

houve pergunta relacionada. Este item identifica e aponta os avanços da IES em relação os 

quesitos avaliados assim como os desafios que ainda precisam ser encarados como oportunidade 

de melhoria dos serviços prestados pela Faculdade. 

 

10.Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos –  

 

 Os resultados expressos em  relatórios próprios, orientam a tomada de decisões e gerou, por 

exemplo, ações como a criação de   novos cursos de graduação em consonância com a realidade local 

(Direito e Tecnológo em Estética e Cosmética),  redimensionamento pedagógico, metodológico e 

logístico ,investimento em convênios e abertura de novas possibilidades de bolsas de estudos na IES.  

A avaliação do plano de ação institucional é realizada,anualmente e configura-se em um 

processo que pressupõe a participação coletiva dialógica, priorizando a auto avaliação da 

implementação das ações planejadas para a consecução das metas e dos objetivos estratégicos 

traçados no PDI. Tem como resultado esperado o redimensionamento de metas e de ações 

institucionais, a partir dos resultados da auto avaliação institucional, do relatório de gestão anual e do 

relatório de ação institucional. Esses documentos contêm tanto a comparação entre o planejado e o 

executado institucionalmente como a análise crítica dos resultados obtidos.  

A avaliação do PDI é realizada quinquenalmente e configura-se, igualmente, como um 

processo participativo, coletivo e dialógico cujos resultados  são o redimensionamento de objetivos 

estratégicos e de metas institucionais e a elaboração do PDI para o quinquênio subsequente, a partir 

dos resultados do relatório de avaliação do PDI 

Já a avaliação do PPP, vem sendo realizada também com decisão colegiada, por meio do 

planejamento, da proposição e da execução de ações de intervenção nas esferas dos cursos de 

graduação. São  privilegiadas as etapas de planejamento, organização e condução do processo; 

sistematização, divulgação e validação dos resultados; e elaboração de plano de ação e tomada de 



decisões. Tais etapas, de natureza permanente, estão organizadas em dois processos avaliativos: um, 

de caráter processual; outro, de caráter global.  

Assim, o planejamento para melhoria dos processos e da ação institucionais – sedimentado no 

PDI e nos planos de ação anuais e tendo por base as políticas definidas no PPP – é desenvolvido de 

forma retroalimentada a partir dos processos de avaliação que integram o Programa de Avaliação 

Institucional. 

 

 

11- Conclusão 

 

Por meio de questionários foi possível elaborar o presente relatório, acrescidos da análise dos 

resultados anteriores. Os questionários foram aplicados ao corpo discente, docente e técnico 

administrativo. Foram avaliadas as dimensões apresentadas no início deste relatório que giraram em 

torno do ensino, pesquisa, extensão, estrutura física, relacionamento, dentre outros. 

A partir dos resultados auferidos pôde-se observar os resultados positivos e questões que 

merecem maior atenção da instituição e precisam ser alvo de maior atenção e investimento humano e 

financeiro. Os resultados ainda permitiram estabelecer metas e sugestões que foram encaminhadas 

aos respectivos interessados e responsáveis que são de natureza administrativa, pedagógica e 

técnico-administrativa, de curto e médio prazo. 

A CPA irá divulgar os resultados aos envolvidos no site da instituição.Foi elaborado cartaz com 

fotos e identificação dos membros da CPA. Finalmente, visando à sua continuidade, é necessária uma 

reflexão sobre o processo de Auto avaliação, um balanço crítico, para o planejamento de ações 

futuras. 

Esta proposta de avaliação institucional não termina neste relatório. É necessária a continuidade 

do processo para alcançar uma avaliação constante e eficaz. 

 

 

POTENCIALIDADES: 

São apontadas aqui as mais elogiadas pelos acadêmicos, docentes e técnicos administrativos: 

 

 Salas de aulas amplas, 

 Professores capacitados, 



 Metodologias ativas; 

 Infraestrutura física; 

 Equipe comprometida e eficiente, 

 Fácil acesso e resolução pelas coordenações de cursos, central de atendimento e assessoria 

pedagógica, 

 Responsabilidade Social cumprida de forma eficaz; 

 Capacitações docentes; 

 Bolsas de estudos para colaboradores; 

 Facilidade de financiamento educacional. 

 Parceria com a plataforma de ensino ggogle for education; 

 Aulas remotas, conforme horário de aula; 

 Projeto aluno tutor; 

 Criação do NINA-Núcleo de Inovação; 

 Criação de email institucional. 

SUGESTÕES 

São apontadas aqui as mais solicitadas pelos acadêmicos ,docentes e técnicos administrativos: 

 Incentivar a pesquisa como a produção de artigos; 

 Ampliar o acervo da biblioteca; 

 Instalar ar-condicionado nas salas de aula, laboratórios e setores administrativos; 

 Disponibilizar maior número de recursos didáticos aos professores; 

 Adquirir mais data-show; 

 Melhorar a divulgação interna das atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas pela 

IES.  

 Criação de espaços de lazer, bancos, melhorar a cantina, 

 Criação de pós-graduação.  

 Maior divulgação dos cursos e da IES. 



 Melhorar sinal da internet wifi, 

 Aumentar o número de profissionais técnico administrativo. 

 Melhorar a segurança da Instituição. 

12-  PLANEJAMENTO DAS PESQUISAS PARA 2022 

O processo de avaliação institucional interna está passando por um processo 

de reestruturação. A ideia consiste em efetivar pesquisas constantes tentando 

abarcar de forma mais ampla e consistente as dez dimensões de avaliações postas 

no SINAES. Assim sendo, a avaliação ocorrerá no decorrer do ano, em ambos os 

semestres. Participarão da pesquisa, o corpo técnico-administrativo, os discentes, os 

docentes, os coordenadores de setores, cursos de núcleos e os diretores. 

O processo de avaliação institucional, abordando de maneira quantitativa e 

qualitativa as virtudes e deficiências dos diversos segmentos e instrumentos da vida 

institucional, integra- se ao Plano de Desenvolvimento Institucional, como uma análise 

crítica dos resultados obtidos em relação aos objetivos pretendidos pela instituição. 

A FACIC tem se mobilizado para planejar e, em seguida, pôr em prática novas 

diretrizes acadêmicas institucionais em resposta à necessidade de mudanças 

provocadas pelos resultados das avaliações externas. 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso e da qualidade nele impressa é 

feita tanto pela ótica do corpo docente quanto pelo corpo discente. No primeiro caso, 

os docentes são levados a refletir sobre o curso como um todo e sobre a inserção, 

adequação, pertinência de sua disciplina na matriz curricular, o conteúdo previsto e 

sua compatibilização e articulação com os demais, sempre com foco no perfil 

pretendido para o egresso. Ainda, por meio do corpo docente, solicita-se sejam feitas 

avaliações gerais sobre a instituição, sua infraestrutura, seus setores administrativos e 

acadêmicos, bem como sobre a coordenação do curso. 

Estimula-se também as autoavaliações e avaliação da turma. No segundo 

caso, tem-se o termômetro institucional mais rico em indicadores sobre o andamento 

das atividades e sobre a satisfação pessoal em delas participar, talvez, em razão de 

sua transitoriedade de vínculo com a IES. 



Os indicadores de avaliação buscados por meio do corpo discente são basicamente os 

mesmos utilizados com o corpo docente, embora apresentem em conteúdo resultados e 

reflexões bem distintas. Desta forma, a IES, num processo de realimentação, procura 

identificar como tem ecoado seu esforço para viabilizar e propiciar condições que favoreçam 

o desenvolvimento acadêmico com qualidade, consoante aos seus objetivos, corrigindo rotas, 

estratégias e políticas. 

Em todo o processo serão aplicados questionários e avaliações que buscam 

identificar o perfil dos alunos da FACIC, o perfil e a condição profissional dos 

egressos, o perfil do professor e avaliar o processo de ensino e aprendizagem. Além 

de traçar o perfil da comunidade acadêmica e avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem, os resultados, com o cruzamento de informações, permitem o 

estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo para a organização didático-

pedagógica da FACIC, como mudanças no currículo, modernizando-o, adequando-o 

às demandas de mercado e atendendo às DCN, dedicação dos docentes à pesquisa 

e produção científica, políticas de estágio curricular e de atividades permanentes de 

extensão, implementação de práticas pedagógicas inovadoras, mudanças no 

sistema de avaliação educacional dos estudantes, dentre outros. 

Ocorrerão, de tal modo, pesquisas distribuídas ao longo do ano, como 

demonstradas abaixo: 



ANEXOS 

RESULTADOS DAS PESQUISAS 2021 

 

EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O foco desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do 

processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI-Plano de Desenvolvimento Institucional 

- aos relatórios elaborados pela CPA - Comissão Própria de Avaliação - e aos demais 

documentos institucionais avaliativos". 

 

ESTUDANTES AVALIAM A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

Como você ficou sabendo desta pesquisa? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Coordenador de curso 6.25 

Equipe da CPA 6.25 

Grupo de WhatsApp 25.0 

Professores 6.25 

Representante da turma 18.75 

Site 37.5 

Você sabia que a faculdade tem a CPA (Comissão Própria de Autoavaliação),responsável pelas pesquisas 

aplicadas aos alunos, com o objetivo de obter informações para promover a melhoria da qualidade do 

ensino? 

Alternativa Percentual 

Não 36.36 

Sim 63.64 

Você sabia que os últimos relatórios da CPA estão disponíveis no site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 72.73 

Sim 27.27 

Você já acessou algum relatório da CPA no site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 72.73 

Sim 27.27 

  



CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIAM A COMISSÃO PRÓPRIA 

DE AVALIAÇÃO 

 

Você sabia que a faculdade tem a CPA (Comissão Própria de Autoavaliação), responsável pelas 

pesquisas aplicadas aos alunos, com o objetivo de obter informações para promover a melhoria da 

qualidade do ensino? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 

Você sabia que os últimos relatórios da CPA estão disponíveis no site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 18.18 

Sim 81.82 

Você já acessou algum relatório da CPA no site da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 31.82 

Sim 68.18 

Como você ficou sabendo desta pesquisa? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Coordenador de curso 19.28 

Equipe da CPA 21.69 

Grupo de WhatsApp 20.48 

Mídias Sociais 2.41 

Professores 10.84 

Site 25.3 

 

 

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

"Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre esse 

documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação acadêmica –

ensino, pesquisa, extensão egestão. Pretende, igualmente, verificar 

osdiferentescaminhospercorridos(oua percorrer) pela IES no contexto de sua inserção social, 

bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, tendo 

sempre como base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no PDI". 

 



 

ESTUDANTES AVALIAM O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Você conhece a missão da Instituição? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 

Quais políticas de inclusão social na Instituição você conhece? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Distribuição de bolsas de estudo 27.54 

Fies 22.46 

Não sei responder 0.72 

Plano de financiamento do curso 24.64 

Prouni 24.64 

A Instituição realiza ações CULTURAIS para a comunidade? 

Alternativa Percentual 

Raramente 2.63 

Sempre 60.53 

Às vezes 36.84 

Quais ações SOCIAIS a instituição realiza com a comunidade? Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Atendimento Jurídico gratuito através do NPJ- Núcleo de Práticas Jurídicas 0.94 

Campanha de Arrecadação de Fralda 16.04 

Campanha de Doação de livros infantis 0.94 

Campanha para arrecadação de alimentos e roupas 30.19 

Campanha para doação de sangue 12.26 

Outros 10.38 

Prestação de serviços através do NPE-Núcleo de Práticas de Engenharia 0.94 

Prestação de serviços de gestão através do NPA-Núcleo de Práticas Administrativas 0.94 

Prestação de serviços gratuitos na área da estética 0.94 

Prestação de serviços gratuitos na área da saúde 26.42 

 

ESTUDANTES AVALIAM O COPO DOCENTE 

O professor inicia e termina suas aulas no horário? Marque de 1 a 5, sendo 1- Nunca e 5- 

Sempre 

Alternati
va 

Percentu
al 

1 4.49 

2 0.9 
3 3.02 
4 10.16 



5 81.44 

 

 
No início do semestre, o professor apresentou o Plano de Ensino com o planejamento, 

objetivos e conteúdo das aulas? 

Alternati
va 

Percentu
al 

Não 2.1 

Não sei responder 8.46 
Sim 89.43 

 

 
Até o momento, o professor cumpriu o Plano de Ensino? 

Alternati
va 

Percentu
al 

Não 1.71 

Não sei responder 7.81 
Sim 90.48 

 

 
O professor demonstra conhecimento da matéria que leciona? Marque de 1 a 5, sendo 1- 

Nunca e 5-Sempre 

Alternati
va 

Percentu
al 

1 2.86 

2 1.13 
3 1.92 
4 4.13 

5 89.95 



O professor é claro e objetivo em suas explicações? Marque de 1 a 5, sendo 1-Nunca e 5- Sempre 
Alternati

va 
Percentu

al 

1 3.8 

2 1.42 

3 4.51 

4 9.87 

5 80.4 

 
 

 
Você considera as aulas desse professor atrativas e interessantes?Marque de 1 a 5, sendo 1- 
Nunca e 5-Sempre 

Alternati
va 

Percentu
al 

1 5.14 

2 3.02 

3 7.92 

4 13.92 

5 70.0 

 
 

 
O professor trata os alunos com educação e respeito?Marque de 1 a 5, sendo 1- Nunca e 5- 
Sempre 

Alternati
va 

Percentu
al 

1 3.21 

2 1.09 

3 2.27 

4 3.49 

5 89.95 

 
O professor tem se mostrado disponível para atender às suas solicitações? Marque de 1 a 5, 

sendo 1-Nunca e 5-Sempre 

Alternati
va 

Percentu
al 

1 3.49 

2 1.2 
3 3.73 
4 7.56 
5 84.02 

ESTUDANTES AVALIAM O NÚCLEO DE EXTENSÃO 



 

Você sabia que a faculdade tem o Núcleo de Extensão, responsável pelas atividades de extensão 

acadêmica da faculdade? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos profissionais? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 20.0 

Satisfeito 80.0 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço prestado? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 20.0 

Satisfeito 80.0 

Marque as ações de extensão que você conhece ou já participou: 

Alternativa Percentual 

Feiras do Rolo e do Empreendedor 0.86 

Fóruns, simpósios e congressos 13.79 

Jornada Acadêmica Integrada 1.72 

Júri Simulado 0.86 

Outros 4.31 

Palestras, cursos e oficinas 31.03 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão 0.86 

Projeto Arte e Movimento 0.86 

Semana Integrada da Saúde 14.66 

Semana Jurídica 9.48 

Visitas Técnicas 21.55 

 
 
 
 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIAM O NÚCLEO DE EXTENSÃO  

 

Você sabia que a faculdade tem o NEX (Núcleo de Extensão), responsável pelas atividades 

de extensão acadêmica da faculdade? 

Alternati
va 

Percentu
al 

Sim 100.0 

 
 



Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos profissionais? 

Alternati
va 

Percentu
al 

Indiferente 14.81 

Insatisfeito 0.53 

Não sei responder 8.99 
Satisfeito 75.66 

 
 
 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço prestado? 

Alternati
va 

Percentu
al 

Indiferente 19.05 

Insatisfeito 1.59 

Não sei responder 10.05 
Satisfeito 69.31 



 

Marque as ações de extensão que você conhece ou já participou: 

Alternati
va 

Percentu
al 

Feiras do Rolo e do Empreendedor 3.18 

Fóruns, simpósios e congressos 16.47 

Jornada Acadêmica Integrada 12.43 

Júri Simulado 1.16 

Nunca participei de nenhuma ação de 
extensão 

0.29 

Outros 4.77 

Palestras, cursos e oficinas 25.29 

Programa Institucional de Bolsas de 
Extensão 

6.5 

Projeto Arte e Movimento 1.45 

Semana Integrada da Saúde 17.77 

Semana Jurídica 2.46 
Visitas Técnicas 8.24 

 
 

ESTUDANTES AVALIAM O NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICO – NOP 
 

Você sabia que a Faculdade tem um Núcleo de Orientação Psicopedagógica(NOP), responsável pela 

mediação de demandas nas relações entre alunos,professores e coordenadores? 

Alternativa Percentual 

Não 8.57 

Sim 91.43 

Marque os serviços do NOP que você conhece ou já usou: Marque uma ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Acolhimento individual do estudante, tanto psicológico quanto pedagógico 21.85 

Acolhimento individual do professor, tanto psicológico quanto pedagógico 15.97 

Inclusão e sociaização das pessoas com deficiência 0.84 

Mediação de conflitos entre alunos, professores e coordenadores 42.86 

Não sei responder 2.52 

Outros 1.68 

Suporte psicológico ao aluno para a apresentação de TCC 14.29 

Qual o seu grau de satisfação com o atendimento do profissional do NOP da sua Unidade? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 2.63 

Insatisfeito 7.89 

Nunca precisei 5.26 

Satisfeito 84.21 



NÚCLEO DE PESQUISA 
 

Você sabia que a faculdade tem um núcleo responsável pelas atividades de pesquisa? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 

Qual(is) ação(ões) e programa(s) na área de pesquisa a faculdade desenvolve? Marque uma ou mais 

opções. 

Alternativa Percentual 

Mostra de Iniciação Científica 3.64 

Não sei responder 5.45 

Orientação de TCC - Trabalho de Conclusão de curso 58.18 

Programa de Iniciação Científica 32.73 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto ao atendimento dos profissionais? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 2.86 

Satisfeito 97.14 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, quanto à qualidade do serviço prestado? 

Alternativa Percentual 

Indiferente 2.86 

Insatisfeito 8.57 

Satisfeito 88.57 

 

 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIAM O NÚCLEO DE 

INOVAÇÃO ACADÊMICA EM APRENDIZAGEM – NINA 

 
 

Você sabia que a faculdade tem o NINA (Núcleo de Inovação em Aprendizagem), responsável pelas 

atividade relativas à inovação no ensino? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 

Marque a(s) atividade(s) que você já participou pelo NINA: 

Alternativa Percentual 

Liga da Certificação 23.61 

NINA Lives 47.22 

Projeto aluno tutor 29.17 



Qual o seu grau de satisfação com este setor com o Atendimento dos profissionais. 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 10.53 

Satisfeito 89.47 

Qual o seu grau de satisfação com este setor com a Qualidade do serviço prestado. 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 10.53 

Satisfeito 89.47 

 
 
 

CORPO DOCENTE AVALIA O NAQUE 

 
 

Você sabia que a faculdade tem o NAQUE (Núcleo de Avaliação, Qualidade e Estratégia), responsável 

pelas ações institucionais relativas à qualidade dos processos de ensino e aprendizagem? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 

Marque os processos desenvolvidos pelo Núcleo de Avaliação Qualidade e Estratégia (NAQUE), que 

você conhece: Marque uma ou mais opções 

Alternativa Percentual 

Academia de docentes 3.85 

Meta avaliação 63.46 

Processos de ENADE 25.0 

Professor nota 10 3.85 

Professor que transforma 1.92 

RCC 1.92 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, com o Atendimento dos profissionais. 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 13.16 

Satisfeito 86.84 

Qual o seu grau de satisfação com este setor, com a Qualidade do serviço prestado. 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 13.16 

Satisfeito 86.84 

 
 
 

 



EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 
  

 

"No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas 

de ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-

se também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a 

sociedade e o atendimento ao discente". 

 

ESTUDANTES AVALIAM OS COORDENADORES DE CURSO- 

 
 

Marque uma ou mais razões que hoje fariam você INDICAR seu curso para um amigo: Marque uma ou 

mais opções. 

Alternativa Percentual 

Alta qualidade de ensino dos professores 77.78 

Respeito com o aluno 22.22 

 

Marque uma ou mais razões que hoje fariam você NÃO INDICAR seu curso para um amigo: Marque uma 

ou mais opções. 

Alternativa Percentual 

Instalações físicas inadequadas 55.56 

Laboratórios antiquados de aulas práticas 44.44 

 

Numa avaliação global, qual nota você dá para o curso que leciona? 

Alternativa Percentual 

8 55.56 

9 44.44 

 

Numa avaliação global, você indicaria hoje seu curso para um amigo? 

Alternativa Percentual 

Sim 100.0 



 

CORPO DOCENTE AVALIA NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
 

Você sabia que a faculdade tem um NDE (Núcleo Docente Estruturante)? 

Alternativa Percentual 

Não 10.53 

Sim 89.47 

Você conhece as atribuições dos professores membros do NDE? 

Alternativa Percentual 

Não 10.53 

Sim 89.47 

Você sabe quem são os professores que compõem a equipe do NDE do seu curso? 

Alternativa Percentual 

Não 26.32 

Sim 73.68 

 

 

ESTUDANTES AVALIAM A BIBLIOTECA 
 

Qual seu grau de satisfação com o Atendimento: 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 5.26 

Satisfeito 94.74 

Qual seu grau de satisfação com a Variedade de livros: 

Alternativa Percentual 

Indiferente 18.42 

Insatisfeito 31.58 

Não sei responder 5.26 

Satisfeito 44.74 

Qual seu grau de satisfação com a Quantidade de livros: 

Alternativa Percentual 

Indiferente 18.42 

Insatisfeito 31.58 

Não sei responder 5.26 

Satisfeito 44.74 



Qual seu grau de satisfação com o Espaço para estudo: 

Alternativa Percentual 

Insatisfeito 10.53 

Não sei responder 5.26 

Satisfeito 84.21 

 

 

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

“O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento 

das políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, 

elementos do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o 

seu pleno desenvolvimento de forma sustentável". 

 

ESTUDANTES AVALIAM O SERVIÇO DE OUVIDORIA 

 

Você já utilizou o serviço de Ouvidoria da Faculdade? 

Alternativa Percentual 

Não 97.73 

Sim 2.27 

Se utilizou, teve retorno para as suas questões? 

Alternativa Percentual 

Nunca utilizei ouvidoria 97.22 

Não 2.78 

 

 

ESTUDANTES AVALIAM A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Os eventos e palestras da faculdade são bem divulgados? 

Alternativa Percentual 

Sim 62.86 

Às vezes 37.14 

As vagas de monitoria são devidamente divulgadas nos canais de comunicação da Faculdade 

Alternativa Percentual 

Sim 65.71 



Às vezes 34.29 

As informações disponibilizadas nos canais de comunicação da Faculdade (site,mídias sociais, whatsapp) 

são claras e objetivas? 

Alternativa Percentual 

Sim 65.91 

Às vezes 34.09 

Como você avalia a eficácia da comunicação entre a Instituição e você? 

Alternativa Percentual 

Boa 56.82 

Regular 9.09 

Ótima 34.09 

O que poderia melhorar na comunicação entre a instituição e você? 

Alternativa Percentual 

Aumentar a frequência das comunicações - enviar um número maior de mensagens por dia 19.32 

Diminuir a frequência das comunicações - enviar um número menor de mensagens por dia 4.55 

Diminuir o conteúdo da comunicação (diminuir o tamanho dos textos) 11.36 

Evitar a repetição da mesma mensagem em vários meios de comunicação (WhatsApp,site, mídias sociais) 17.05 

Melhorar a clareza da comunicação para garantir o correto entendimento da mensagem 25.0 

Não precisa melhorar nada 12.5 

Outros 10.23 

Como você normalmente fica sabendo sobre os eventos e palestras da Faculdade? Marque uma ou mais 

opções 

Alternativa Percentual 

Coordenador de curso 21.93 

Professores 19.3 

Redes Sociais 15.79 

Site 10.53 

WhatsApp 32.46 

Como você normalmente fica sabendo sobre as vagas de monitoria? Marque uma ou mais opções 

Alternativa Percentual 

Coordenador de curso 44.74 

Professores 28.95 

Site 2.63 

WhatsApp 23.68 



 

CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AVALIAM A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Os eventos e palestras da faculdade são bem divulgados? 

Alternativa Percentual 

Sim 62.86 

Às vezes 37.14 

As vagas de monitoria são devidamente divulgadas nos canais de comunicação da Faculdade 

Alternativa Percentual 

Sim 65.71 

Às vezes 34.29 

As informações disponibilizadas nos canais de comunicação da Faculdade (site,mídias sociais, whatsapp) 

são claras e objetivas? 

Alternativa Percentual 

Sim 65.91 

Às vezes 34.09 

Como você avalia a eficácia da comunicação entre a Instituição e você? 

Alternativa Percentual 

Boa 56.82 

Regular 9.09 

Ótima 34.09 

O que poderia melhorar na comunicação entre a instituição e você? 

Alternativa Percentual 

Aumentar a frequência das comunicações - enviar um número maior de mensagens por dia 19.32 

Diminuir a frequência das comunicações - enviar um número menor de mensagens por dia 4.55 

Diminuir o conteúdo da comunicação (diminuir o tamanho dos textos) 11.36 

Evitar a repetição da mesma mensagem em vários meios de comunicação (WhatsApp,site, mídias sociais) 17.05 

Melhorar a clareza da comunicação para garantir o correto entendimento da mensagem 25.0 

Não precisa melhorar nada 12.5 

Outros 10.23 

Como você normalmente fica sabendo sobre os eventos e palestras da Faculdade? Marque uma ou mais 

opções 

Alternativa Percentual 

Coordenador de curso 21.93 

Professores 19.3 

Redes Sociais 15.79 

Site 10.53 

WhatsApp 32.46 



Como você normalmente fica sabendo sobre as vagas de monitoria? Marque uma ou mais opções 

Alternativa Percentual 

Coordenador de curso 44.74 

Professores 28.95 

Site 2.63 

WhatsApp 23.68 

 

 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

"No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão". 

  
 
 

AVALIAÇÃO SOBRE A INFRAESTRUTURA 

 

Qual seu grau de satisfação com as Salas de aula: 

Alternativa Percentual 

Indiferente 2.63 

Não sei responder 5.26 

Satisfeito 92.11 

Qual seu grau de satisfação com as Áreas de convivência: 

Alternativa Percentual 

Indiferente 11.36 

Não sei responder 4.55 

Satisfeito 84.09 

Qual seu grau de satisfação com o Controle de acesso de entrada/saída: 

Alternativa Percentual 

Indiferente 2.27 

Insatisfeito 36.36 

Não sei responder 4.55 

Satisfeito 56.82 

Qual seu grau de satisfação com a Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais: 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 4.55 



Satisfeito 95.45 

Qual seu grau de satisfação com a Segurança (equipamentos e sinalização): 

Alternativa Percentual 

Indiferente 22.73 

Não sei responder 4.55 

Satisfeito 72.73 

Qual seu grau de satisfação com o Sinal de wi-fi: 

Alternativa Percentual 

Indiferente 15.91 

Insatisfeito 18.18 

Não sei responder 11.36 

Satisfeito 54.55 

Qual seu grau de satisfação com o Estacionamento: 

Alternativa Percentual 

Insatisfeito 9.09 

Não sei responder 2.27 

Satisfeito 88.64 

Qual seu grau de satisfação com a Limpeza e conforto dos banheiros: 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 2.27 

Satisfeito 97.73 

Qual seu grau de satisfação com a Limpeza geral: 

Alternativa Percentual 

Não sei responder 2.27 

Satisfeito 97.73 



 

 







 



          

 


