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1. Introdução 
 

Este relatório apresenta os resultados da autoavaliação institucional da 

Faculdade Promove de Curvelo nos anos de 2019 e 2020. 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 Promove de Curvelo possui atualmente, 2 cursos em 

funcionamento, sendo eles Bacharelado em Engenharia Civil. E Tecnólogo em Gestão 

do Agronegócio. 

 
2. Objetivos 

Os objetivos do processo de autoavaliação representam um projeto amplo de 

avaliação institucional, envolvendo: 

 
 Produção de dados e de informações que subsidiem a análise das dimensões 

que se constituem no objeto do processo de avaliação; 

 
 Desenvolvimento de ações que contribuam para o fortalecimento da cultura da 

avaliação institucional; 

 
 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; 

 
 Organização dos resultados da autoavaliação de modo que possam ser 

considerados no processo de planejamento e gestão institucional. 
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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. 

 
3. Breve Histórico da IES 

 
A Faculdade Promove de Curvelo, sediada na Avenida JK, Bairro Jockey Clube, 

na Cidade de Curvelo/MG, Instituição de Ensino Superior foi criada em 20/03/2013 e 

credenciada no ano de 2018 Até o ano de 2019, a IES teve como entidade 

mantenedora a ÚNICA EDUCACIONAL, inscrita sob CNPJ n° 10.739.240/0001-66, 

uma Associação de caráter educacional, sem fins lucrativos, filantrópica com seu ato 

de constituição devidamente instituídoem 30 de dezembro de 2008. 

Em 2013 esta IES iniciou o pedido de credenciamento e autorização de dois 

cursos superiores, sendo: Bacharelado em Engenharia Civil e Tecnologia em 

Agronegócio no sistema e-MEC. 
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O pedido de credenciamento das Faculdades Promove de Curvelo, originou-se 

de pesquisas de mercado e estudos desenvolvidos pelos dirigentes da IES na cidade 

de Curvelo, onde coexistemsetores com alto índice de informatização e outros com 

informatização zero. Foi possível, detectar demanda considerável por profissionais da 

área de tecnologia, especialmente que aliassem ao universo tecnológico, o 

administrativo. A cidade de Curvelo, polariza uma região compreendida pelo centro do 

estado de Minas Gerais, com população total estimada em 78.900 mil habitantes, o 

que a torna uma cidade em franca expansão demográfica, pelos que a ela acorrem e, 

por conseguinte, com forte crescimento urbanístico, com destaque para a expansão 

territorial com reflexos diretos em setores de atuação também do engenheiro civil. 

Percebeu-se por meio da pesquisa implementada uma significativa demanda 

por Cursos Superiores nas regiões onde a Faculdade Promove de Curvelo se instalou 

o que justifica o grande interesse da Faculdade em contribuir com a oferta nestas 

regiões de Cursos de Graduação. Com a oferta desses novos cursos, a Faculdade 

contribui para o desenvolvimento regional, tanto para mais qualificação profissional 

como para a geração de empregos e novos empreendimentos nas regiões. 

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

assume a mantença  da IES. 

 

 

CURSOS SITUAÇÃO LEGAL 

ENGENHARIA 
CIVIL 

AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 327, de 08 de maio de 2018 

GESTÃO DO 
AGRONEGÓCIO 

AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 327, de 08 de maio de 2018 

 
 

A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA, começou seu pleno 

funcionamento em fevereiro de 2019 e é composta por uma comissão experiente e 
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dedicada. 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 

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, mas no ano de 2020, 

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

em formato remoto. na expectativa de atender à demanda da comunidade local e 

regional, ofertando cursos em nível de graduação – modalidades: bacharelado e 

tecnológicos. 

Desde o seu credenciamento e funcionamento, a Faculdade Promove de 

Curvelo, implementou um indicador próprio de qualidade intitulado Teste de 

Formação Geral e Específica – TESTE FGE, direcionado pelo 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. 

No ano de 2019, através do vestibular da Faculdade Promove de Curvelo, 

iniciou se a primeira turma dos cursos de Engenharia Civil e Gestão do Agronegócio. 



10 
 

 
 

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA 2019.1 

CURSO TURMA 
QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

Engenharia Civil 1ºperíodo 26 alunos 

Gestão do 

Agronegócio 
1º período 20 alunos 

 
 
 
 

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA 2019.1 

CURSO TURMA 
QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

Engenharia Civil 2ºperíodo 20 alunos 

Gestão do 

Agronegócio 
2º período 17 alunos 

 
 
 
 

 

RELAÇÃO DE ALUNOS POR TURMA 2020.2 

CURSO TURMA 
QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

Engenharia Civil 
 
4ºperíodo 

15 alunos 

Gestão do 

Agronegócio 
4º período 13 alunos 

 
 

 

3.1 Corpo Docente e Técnico Administrativo 
 

Dentre os docentes destacam-se doutores, mestres e especialistas. A 

formação acadêmica dos funcionários e professores varia de acordo campo de 

atuação e cursos; os professores da Faculdade Promove de Curvelo possuem 

formação variada, nas áreas do saber. O corpo técnico administrativo Ensino Médio e 

graduação. 
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3.2 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 Promove de Curvelo - 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 faculdade, 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 Faculdade Promove 

de Curvelo 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 
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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 Faculdade 

Promove de Curvelo, 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 infraestrutura 

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. 
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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; 
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 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 Promove de Curvelo. 

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. 

 
 

4. Histórico da Autoavaliação Institucional e da CPA 
 

4.1 Avaliações Institucionais Externas e de Curso 

A Faculdade Promove 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. 
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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 inloco, 

realizadas pelo Ministério da Educação nos cursos oferecidos pela Faculdade 

Promove de Curvelo de Curvelo. 

 

PROCESSO NOTA 

Credenciamento da IES 
4 

Autorização de funcionamento 

Engenharia Civil 

4 

Autorização de Funcionamento 

Gestão do Agronegócio 

4 

 
 
 

4.2 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 
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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 avaliaçlão 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 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/Promove Curvelo 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. 

 
5. Metodologia 

 
A auto avaliação na Faculdade Promove 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 
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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. 

 
6. 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: 
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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, 

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 antes do credenciamento 

da IES e reformulado/atualizado em alguns pontos na avaliação do ano de 2019-2021. 

A CPA constituída percebeu a necessidade de repensar novamente em 2019 os 

instrumentos de avaliação, a saber, os questionários. Novos questionários 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. 
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8. Cronograma 
 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES AVALIATIVAS 

 
AÇÕES 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 

INÍCIO TÉRMINO 

Capacitação dos membros da 

CPA no âmbito institucional 
Fevereiro. 2019 

Março 2020 

 

CPA 

Sensibilização e motivação da 

comunidade acadêmica para a 

participação no processo de 

autoavaliação 

 
 

Contínuo 

 
 

CPA 

Definição e construção dos 

instrumentos de pesquisa 

conforme as dimensões 

avaliadas pela CPA 

 
Fevereiro. 

2019 

 
Agosto 

2020 

 
 

Membros CPA 

Coleta de dados via google 

forms 

Novembro 2019 

Agosto 2020 
CPA 

Tabulação dos dados e análise 

dos resultados 

Dezembro. 2019 

Dezembro 2020 
CPA 

Elaboração de relatório parcial Janeiro 2021 CPA 

Organização e divulgação dos 

resultados a comunidade 

acadêmica 

 
Março. 2021 

 
CPA 

 
8.1 Etapas Iniciais 

 

A primeira etapa de preparação incluiu o esclarecimento a partir de reunião com 

os membros da CPA sobre o seu conceito e sua função na Faculdade Promove de 

Curvelo, sendo que, para tal fim foi realizada a leitura e discussão dos documentos 

produzidos, como Regimento Interno da CPA, regulamento e questionários a fim de 

reformular e atualizar os mesmos. 

 
8.2 Etapa de Sensibilização 

A sensibilização aconteceu primeiro junto a CPA. Posteriormente, a 

coordenadora da CPA, explicou aos alunos dos cursos e aos representantes dos 



20 
 

discentes, como é estruturado organizacionalmente o Ensino superior brasileiro, seus 

órgãos avaliadores, a CPA e os resultados dos gráficos produzidos a partir dos 

questionários aplicados na IES. Cartazes foram afixados na biblioteca, secretaria da 

IES, salas de aula explicitando a função e importância da CPA e seus representantes. 

No ano de 2020, 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 

 
 

9 Avaliação Inicial 

 
 

9.1 Estratégias de Implantação 
 

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. 

 

9.2 Divulgação dos Resultados 

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

acadêmicos, professores e técnico-administrativos. Através cartazes os resultados 

foram repassados a as turmas. 
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9.3 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. 

 

 
10. Relatório Final 

 
Os relatórios parciais e finais foram encaminhados à direção geral, inseridos no 

sistema e-mec e divulgados no site da IES. 

 

11. 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 decoleta 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 

google forms, utilizado por toda Instituição para responder as questões propostas. 

 
 

12. 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 

2019 e 2020. As questões avaliadas estão apresentadas de acordo com os eixos de 

análises, precedidas de suadimensão, 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. 
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12.1 Planejamento e avaliação institucional 

Na análise gerada diante as respostas dos discentes, docentes e técnicos 

administrativos, temos uma avaliação positiva, já que 96,6% acreditam que a 

participação de toda a comunidade acadêmica no processo avaliativo da CPA gera 

melhorias na Instituição. 

Os resultados neste eixo evidenciam também que a instituição tem avançado 

na criação de uma cultura de avaliação consciente, responsável e construtiva, também 

tem buscado transparência em seu processo de planejamento e evoluído na busca do 

envolvimento da participação maior da comunidade em seus processos. O maior 

desafio encontrado hoje em relação a auto avaliação é uma maior divulgação e 

facilitação dos relatórios aos alunos, além do site e espaços institucionais. Além disso, 

a visibilidade das ações da CPA tem aumentado, mas importante observar, que 56,9 

% não conhece a divulgação da CPA nos espaços da IES e essa informação deve ser 

o foco da comissão em seu próximo planejamento objetivando eliminar, dentro do 

possível o desconhecimento dos discentes acerca da Comissão. 

 

 
12.2 Desenvolvimento Institucional 

Sobre o PDI, os gráficos mostram que é grande a diferença entre os que não 

conhecem. Comparando os indicadores obtidos o que mais chama atenção é o 

percentual atribuído ao índice “não” dos alunos de quase 71% .O desafio em fazer o 

PDI um documento acessível e compreensível é recorrente, cabe aqui a 

implementação de estratégia específica com metodologia própria porparte da IES 

cujo objetivo seja garantir a compreensão do conhecimento sobre o PDI e outros, 

inclusive e também aferir se foi realmente assimilada as informações. 

Observa-se no gráfico que os alunos têm uma boa percepção das ações de 

responsabilidade social da instituição junto à comunidade, o índice de satisfação é 

94,8% o que incentiva o avanço de projetos já existentes e o desenvolvimento de 

novos projetos para o desenvolvimento da sociedade da qual a IES faz parte. O 

desafio aqui identificado é a expansão desse envolvimento, por parte da instituição 

em relação a sociedade e consequentemente o crescimento da contribuição da 

faculdade para o desenvolvimento da qualidade de vida, oportunidade de negócios 

e acúmulo de conhecimento da comunidade que se envolve nos projetos sociais 

acadêmicos. 
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12.3 Políticas Acadêmicas 
A instituição se pauta pela construção de projetos pedagógicos inovadores, em 

consonância com a realidade regional. A formação é plenamente sintonizada aos mais 

atualizados conhecimentos do campo profissional, da ciência e da cultura, 

possibilitando aos alunos não apenas o acesso a uma profissão, mas a novas visões 

de mundo e a uma vida cultural mais rica e universal. Um outro eixo ordenador do 

projeto pedagógico da Instituição prima por uma estrutura de curso que não 

dicotomize a relação saber-fazer, mas, ao contrário, conceba o processo pedagógico 

de forma a envolver as instâncias de reflexão e produção como momentos específicos, 

porém interligados. 

A IES realiza o Programa de Educação Continuada com ações juntamente ao 

NAQUE-Núcleo de avaliação qualidade de estratégia, com o objetivo de preparar os 

alunos para o ENADE. As questões contêm abordagens específicas de cada curso, 

elaboradas pelos professores do grupo da IES ´para que tracem o perfil de cada turma 

e se orientem para aplicação de medidas corretivas, reduzindo as dificuldades dos 

discentes. 

A Faculdade disponibiliza a Assessoria Pedagógica, que realiza o suporte 

pedagógico aos discentes na resolução de problemas. Também é oferecido o 

Acompanhamento Psicopedagógico, com uma psicóloga, semanalmente. 

A instituição, oferece, também, o serviço da Ouvidoria, que além de ser um canal 

aberto à sociedade, é um canal aberto à comunidade acadêmica, buscando a 

integração e transparência dos serviços prestados, da missão institucional e dos 

princípios da ética, da moral, do bem-estar e da cidadania. O atendimento se dá 

através de e-mail e urna. 

A percepção positiva dos alunos no que se refere a comunicação da instituição 

pelas redes sociais é, até certo ponto, satisfatório já que obteve um percentual de 

pouco mais de 80%. Mas ainda assim preocupa o quantitativo de alunos que não 

acompanham a faculdade pelos canais, ou seja, 18% ou que avaliam como 

desconheço. Os avanços na área de comunicação em redes são bem visível, uma 

melhora na linguagem uma qualidade superior na seleção de imagens e no trabalho 

de design gráfico o impulsiona mento de publicações passou a ser mais utilizado e 

com isso a IEStem alcançado o público alvo com maior precisão. 

A Central de Atendimento ao Aluno, observada no gráfico, é o local mais 

frequentado pelos discentes, onde eles tiram dúvidas e solicitam serviços. 
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Interessante notar os índices que quase 90% consideram que a mesma funciona de 

forma adequada O treinamento dentro do setor é constante, o investimento no capital 

intelectual neste departamento tem sido o maior de todaa instituição com o objetivo de 

prestar um serviço de qualidade e com maior profissionalismoo que se tem conseguido 

em diversos aspectos. 

 

12.4 Políticas de Gestão 

O corpo docente é contratado de acordo com a sua formação, qualificação e 

competência técnica. Para ascensão a um nível mais elevado, o critério é o tempo na 

instituição e o enquadramento será automático. Para fins de ascensão à categoria 

mais elevada, o critério é a titulação do docente e o seu enquadramento será feito 

mediante solicitação do Docente com a devida apresentação de documento 

comprobatório do título. A progressão horizontal poderá ser abreviada por relevantes 

serviços prestados às atividades de ensino, pesquisa e extensão ou por avaliação 

altamente positiva. 

Todo semestre, a Diretoria Acadêmica realiza o Encontro Pedagógico – 

Programa de Desenvolvimento Docente (PDD), com a presença dos professores, 

Coordenadores de Curso e Assessorias Pedagógicas, promovendo atividades de 

capacitação aos docentes. No início de cada semestre, o PDD permite a recepção dos 

professores e promove a interação entre eles. Em seguida, cada Coordenador de 

curso se reúne com os seus professores, para tratarem de assuntos específicos do 

curso, enquanto a Diretora e as Assessoras Pedagógicas se reúnem com os 

professores novatos, para o repasse de informações sobre as normas institucionais. 

A IES oferece aperfeiçoamento profissional ao corpo técnico-administrativo e 

progressão de carreira. São ofertadas, também, bolsas aos seus funcionários nos 

cursos de extensão, graduação e pós-graduação, visando a capacitação do corpo 

técnico-administrativo. O setor de Recursos Humanos tem realizado constantes 

treinamentos de capacitação aos funcionários do setor administrativo e à equipe de 

serviços gerais. 

As coordenações, avaliadas no gráfico pelos alunos, tem obtido uma avaliação 

muito positivaconsiderando os índices alcançados como excelente com mais de 96%. 

O papel de um gestor de curso hoje não consiste na simples distribuição de cargas 

horárias entre professores, sendo assim, uma avaliação do atendimento das 

coordenações envolve a capacidade do profissional em tomar decisões sobre 
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questões que afetam diretamente casos particulares de discentes e casos de 

proporções maiores cuja abrangência se estendem ao curso inteiro, além disso o 

planejamento e organização do curso se tornam responsabilidade das coordenações 

tomando parte da percepção dos alunos nas avaliações. 

O desafio da atuação do coordenador é manter os índices positivos e desenvolver 

estratégias que alcancem os demais alunos que apontam em suas avaliações uma 

percepçãonão tão satisfatória. 

 

 
12.5 Infraestrutura Física 

A IES oferece instalações apropriadas ao funcionamento dos setores, com 

mobiliário, limpeza e iluminação adequados; equipamentos de informática em todos 

os setores; material de escritório necessário e ramal telefônico em cada setor. 

A instituição possui instalações apropriadas para portadores de necessidades 

especiais, com rampa demarcada; corrimãos e reservas de vagas de estacionamento; 

bebedouros com altura acessível aos cadeirantes; portas e banheiros adaptados para 

acessibilidade de cadeirantes; barras de apoio nas paredes dos banheiros adaptados; 

piso tátil e identificação de salas e setores com placas em braile, para deficientes 

visuais. No Campus I há elevador com teclado digital e números em braile. 

Para a execução das atividades de docente, os professores têm a sua 

disposição data show, pincel de quadro branco apagadores e outros equipamentos de 

uso menos constantes, para os colaboradores administrativos material de escritório. 

Os gráficos apresentam os resultados da avaliação do item relacionado a 

equipamentos de trabalho, quanto a isso cabe acrescentar que, os administradores 

de cada unidade da instituição são responsáveis por administrar os recursos e repor 

os estoques quando se tratar de material que necessite reposição e de manter a 

qualidade do uso de equipamentos que exijam manutenção. Ter 90% de satisfação 

no quesito avaliado é algo a ser observado pela CPA e objeto de manter em alta essa 

potencialidade. 



26 
 

13. Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos 

Os resultados expressos em relatórios próprios, orientam a tomada de 

decisões e orientam as fragilidades e potencialidades na IES. Pensa se também em 

um redimensionamento pedagógico, metodológico e logístico, investimento em 

convênios, novos cursos 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 será 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. 
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14. 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 na pesquisa afixando gráficos 

em quadros de aviso e em reuniões realizadas pela instituição. Será feita uma 

apresentação pública para todos os envolvidos. 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, 
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 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 google 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: 

 
 Atendimento NOOP com mais frequência 

 
 Média alta 70% curso de Engenharia Civil, 

 
 Ampliar o acervo da biblioteca; 

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

administrativos; 

 Adquirir mais data-show;. 

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

 
 Melhorar sinal da internet wifi, 

 
 Aumentar o número de profissionais técnico administrativo. 
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 Melhorar a segurança da Instituição. 

 
 Melhora no setor de xerox. 

 
 Telas nas janelas. 



 

 
 

Anexos 

AI discentes - PROMOVE CURVELO 

 

Eixo 1 (Planejamento e avaliação institucional) 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Eixo 2 (Desenvolvimento institucional) 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Eixo 3 (Políticas acadêmicas) 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

Eixo 4 (Políticas de gestão) 
 



 

 
 
 

 
 

 

Eixo 5 (Infraestrutura) 



 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

AI Docente - PROMOVE CURVELO 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

Avaliação Institucional do corpo Técnico-Administrativo - PROMOVE CURVELO 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

Avaliação aulas remotas 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 


