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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório Parcial referente ao ano de 2019 de Autoavaliação 

Institucional – Ciclo 2018/2020 é fruto da trajetória percorrida pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, durante o processo de autoavaliação institucional, realizado, com base 

no ano de 2019. Os resultados congregam a interpretação da comunidade à luz do PDI, 

trazendo ainda sugestões de ações, cujo objetivo é apontar o caminho para uma 

aproximação à melhoria da qualidade da educação superior e aos anseios da comunidade 

acadêmica da Faculdade Serra do Carmo. 

Está estruturado contemplando parcialmente as questões relacionadas às 10 (dez) 

Dimensões Avaliativas do SINAES, agrupadas segundo os 5 (cinco) Eixos Temáticos, 

estabelecidos nas orientações do INEP para avaliação externa das instituições de Ensino 

Superior, qual seja para essa etapa (Parcial 2019). 

A comissão avaliadora considera que houve um avanço significativo no processo de 

autovaliação a partir da reestruturação e ampliação dos trabalhos desenvolvidos nos 

períodos de 2015 a 2017. Por meio de reuniões da equipe, as ações da comissão foram 

planejadas com objetivo de analisar e perceber as possibilidades, limitações, bem como, 

apontar caminhos para ações futuras da Avaliação Institucional da Faculdade Serra do 

Carmo. Baseados no comprometimento com o planejamento, a execução das atividades, a 

Comissão Permanente de Avaliação, pautou-se nos processos de elaboração, aplicação, 

análise e divulgação dos resultados com rigor e seriedade.  

Fruto das ações acima elencadas, os trabalhos da CPA começaram a apresentar 

resultados efetivos por meio das mudanças organizacionais e pedagógicas que a 

Faculdade Serra do Carmo tem incorporado no triênio 2015/2017, que refletiram 

diretamente a partir de 2018. Estas implementações são consequência dos resultados 

obtidos nas avaliações, por meio dos posicionamentos da comunidade acadêmica. 

O objetivo deste documento é apresentar o Relatório parcial do ano de 2019 

referente ao triênio 2018/2020, da Comissão Própria de Avaliação da FASEC, com base na 

Lei nº10.861/2004, que instituiu o Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

que tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior e a expansão de sua 

oferta e também, com base na Nota Técnica INEP/CONAES nº 065,  observando ainda, o 

disposto na Portaria MEC nº 2.051 de 09 de julho de 2004 e na Portaria nº 23 de 21 de 

dezembro de 2017. 

Este relatório apresenta as forças e fragilidades detectadas, significando um 

diagnóstico que direcionará as ações futuras da autoavaliação na Faculdade Serra do 
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Carmo. 

Nas análises foi apresentada uma síntese dos resultados dos itens avaliados 

relevantes. Espera-se que se configurem como um instrumento para as ações da Direção, 

Coordenações e setores administrativos, no sentido desejado pela proposta Educacional 

da Faculdade Serra do Carmo. 

 

1.1 MISSÃO 

 

Produzir, sistematizar e socializar os saberes científico, filosófico, cultural e tecnológico, 

ampliando e aprofundando o conhecimento e caráter do indivíduo para o exercício 

profissional, pautado no compromisso ético e responsável, comprometido com a construção 

de uma sociedade mais justa e democrática”. 

1.2 VISÃO DE FUTURO 

 

Consolidar-se como instituição de excelência no ensino, na pesquisa e na 

extensão, reconhecida pela comunidade científica e pela sociedade, nacional e 

internacionalmente. 

Ser um Centro Universitário com a oferta de cursos de graduação, pós-graduação (lato 

e stricto sensu), aperfeiçoamento, atualização, capacitação e extensão, tanto na modalidade 

presencial quanto na modalidade a distância. 

 

2 METODOLOGIA 

A operacionalização da Auto avaliação Institucional da FASEC, realizada em 2019, 

contou com a aplicação de questionários aos discentes, docentes e técnicos administrativos 

por meio do Site da instituição. 

A presente metodologia consideraou os seguintes princípios norteadores: 

globalidade (avaliação de todos os elementos que compõem a instituição); singularidade 

(respeito às características próprias da instituição); comparabilidade (padronização de 

conceitos e indicadores); legitimidade (indicadores capazes de conferir significado às 

informações) e reconhecimento (legitimidade do processo avaliativo, seus princípios 

norteadores e seus critérios). 

A CPA/FASEC entende como condições fundamentais para desenvolvimento do 

programa auto avaliativo: equipe de coordenação; participação dos integrantes da 
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instituição; compromisso explícito dos dirigentes em relação ao processo avaliativo; 

informações válidas e confiáveis; uso efetivo dos resultados.  

O processo foi operacionalizado a partir da sequência de etapas destinadas à 

obtenção das informações necessárias para subsidiar o processo analítico da instituição. 

Inicialmente foi realizada campanha de divulgação do projeto de Avaliação Institucional por 

meio de reuniões da equipe da CPA. Em seguida, realizada campanha de sensibilização 

com visitas às salas de aula, reuniões com as coordenações de cursos, corpo docente e os 

diversos setores da instituição no intuito de esclarecer sobre a importância e finalidade do 

processo de avaliação, seus objetivos destacando a relevância da participação de todos 

para a melhoria e reorientação da política acadêmica institucional. 

Como estratégia de sensibilização foram desenvolvidas ações com o objetivo de 

envolver a comunidade acadêmica no processo de auto avaliação institucional. Tais ações 

referem-se a:  

1) Encontros presenciais através de reuniões com os estudantes e técnicos administrativos. 

Em tais encontros, privilegiou-se a apresentação do SINAES, situando a auto avaliação 

institucional no contexto do referido Sistema, bem como sensibilizando a comunidade 

para a importância do processo de auto avaliação e de seu caráter participativo e cíclico.  

2) Análise documental para levantamento de dados, informações e/ou indicadores 

necessários à auto avaliação.  

3) Elaboração de material de divulgação e apresentação da CPA e o modelo de auto 

avaliação institucional. 

4) Disponibilizar via portal aos membros da comunidade acadêmica, informações sobre a 

CPA e sobre a Auto avaliação Institucional.  

5) Atualização da Home Page da CPA hospedada no sítio eletrônico da FASEC. A Home 

Page da CPA se configura como um importante canal de comunicação sobre os atos da 

comissão, viabilizando a transparência e publicações de informações relevantes. 

A escolha de avaliar todos os eixos e dimensões e a definição de indicadores 

resultam na combinação de metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores 

necessários. Esses indicadores quantitativos e qualitativos são utilizados para diagnosticar, 

descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, seus pontos fortes e fracos, 

possibilitando documento síntese (Relatório). 
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2.1 CRONOGRAMA 

 

PERÍODO AÇÃO 

25 a 28 de março fechamento do relatório parcial do triênio 

29 de março postagem do relatório parcial no portal do mec 

09 de abril apresentação do relatório parcial finalizado para Direção 

23 de abril reunião da equipe CPA para planejamento das atividades do ano de 
2019-1 

30 de abril reunião da equipe CPA – revisão do questionário 

 
02 de maio  

reunião - pauta: as ações de divulgação dos resultados parcial do 
primeiro ano do triênio avaliado. 

03 de maio elaboração do cronograma de divulgação dos resultados de 2018. 

 
9 a 18 maio 

campanha de conscientização dos alunos, professores e técnico 
administrativos da necessidade e importância de responder à 
avaliação 

21 a 31 de maio aplicação do questionário no portal  

01 junho geração dos relatórios da referida avaliação 

03 junho reunião - pauta: as ações de divulgação dos resultados parcial do 
primeiro ano do triênio avaliado. 

19 de junho  finalização da avaliação do primeiro semestre 2019 

24 de junho reunião da equipe para apresentação do resultado parcial da 
avaliação referente ao primeiro semestre de 2019. 

27 de agosto  primeira reunião da equipe para apresentação dos resultados da 
avaliação e ações desenvolvidas. 

25 de setembro  reunião da equipe para avaliação do questionário e distribuição de 
tarefas. 

28/09 a 08 de outubro envio de  sugestões de questões para a fechamento do questionário. 

02 a 08 de outubro Submissão do questionário à representante dos discentes para se 
verificar o entendimento das questões. 

08 a 11 de outubro deliberação acerca das questões pela comissão e inserção do 
questionário definitivo no sistema JACAD. 

01 a 11 de outubro 
 

realização de campanha de conscientização dos alunos, professores 
e técnico administrativos da necessidade e importância de responder 
à avaliação. 

16 a 31 de outubro disponibilização dos questionários no Jacad para ser respondido. 

27 de out. a 01 de 
novembro fechamento da coleta de dados e análise estatística de participação. 

03 a 16 de novembro tabulação de dados 

19 a 30 de novembro análise e interpretação dos dados pela Comissão Avaliadora 

01 a 02 de novembro fechamento da coleta de dados e análise estatística de participação. 

03 de novembro entrega da previa dos resultados para a direção  

04 a 16 de novembro tabulação de dados 

18 a 30 de novembro análise e interpretação dos dados pela Comissão 

03 de dez.de 2019 a 
31 de jan. de 2020 

elaboração do relatório parcial do segundo ano do triênio 

reunião pedagógica 
2020 

devolutiva resultado da avaliação para docentes 

fevereiro de 2020 devolutiva resultado da avaliação para técnicos administrativo 

2ª quinzena de abril 
2020 devolutiva resultado da avaliação para representantes de turmas 
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março de 2020 divulgação dos resultados preliminares do relatório de 2019 e 
postagem no portal do aluno, professores e e-mec. 

 

2.2  AUTO-AVALIAÇÃO 

 

Sob o lema “Avaliar para aperfeiçoar”, a Comissão Própria de Avaliação da Fasec – 

CPA realizou o processo de auto-avaliação institucional, que foi incorporado ao presente 

Relatório Parciall de Auto-Avaliação, disponibilizado para toda a comunidade acadêmica e, 

sociedade civil. 

O propósito dessa auto-avaliação foi conhecer a realidade da Instituição, suas 

potencialidades e fragiliades, resultando em um poderoso instrumento p a r a  a  gestão 

acadêmica. Para isso, foi preciso indagar a comunidade universitária, por meio de 

seus estudantes, professores e servidores técnico - administrativos. Conhecendo-se 

com maior profundidade a instituição, a Fasec terá melhores condições de realizar sua 

missão de “Produzir, sistematizar e socializar os saberes científico, filosófico, cultural e 

tecnológico, ampliando e aprofundando o conhecimento e caráter do indivíduo para o 

exercício profissional, pautado no compromisso ético e responsável, comprometido com a 

construção de uma sociedade mais justa e democrática”. 

As respostas da comunidade deverão contribuir para a melhoria da qualidade do 

ensino, da pesquisa, da extensão e do funcionamento da IES e dos serviços 

prestados. 

A CPA-FASEC desenvolveu significativo esforço na avaliação do conjunto de 

suas atividades, buscando sensibilizar a comunidade acadêmica, para a importância 

de um processo efetivamente participativo que envolva a Instituição como um todo. 

A senssibilização foi realizada por meio da divulgação no site principal da IES, 

notícias, incluindo banner, afixado no portal do aluno em: “Últimos avisos” – Filtro 

“Avisos CPA”. 

Finalmente, como instrumento de avaliação, centrou-se em questionários 

específicos por segmentos, elaborados eletronicamente, via internet, de acesso por meio 

de matrículas, sem risco de serem identificados. 

Diversos tópicos, divididos em dimensões estabelecidas pelo Sinaes, foram 

avaliados por alunos, professores e funcionários, entre os dias 16 a 31 de outubro de 

2 0 1 9 ,  por meio de questionários eletrônicos, coordenados pela CPA, conforme o 

estabelecido pela Lei nº. 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – Sinaes, que se assenta em três pilares principais: avaliação da 

instituição, a avaliação dos cursos de graduação e a avaliação do desempenho dos 

estudantes. 
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A Comissão avaliou que a participação da comunidade universitária foi positiva. A 

participação, por segmento em 2019, foi de: 85,2% de docentes; 78,6% de técnicos 

administrativos e 68,9% de dicentes. Como alternativas para o procedimento de 

avaliação foram consideradas as variáveis: “De forma excelente, De forma Muito Boa, 

De forma suficiente, De forma insuficiente e Desconheço sobre o assunto”. 

 Neste relatório, considerou-se como potencialidade a soma dos 

percentuais “De forma excelente” e “De forma Muito Boa” acima de 60%, ou seja, 

considerando o “De forma suficiente” como atende regular área/ação. E desprezando 

as variáveis “De forma insuficiente e Desconheço sobre o assunto”, para efeito de 

análises de potencialidades e fragilidades na IES. 

Foram abordadas na avaliação todos os 5 (cinco) Eixos e também as 10 (dez) 

dimensões do art. 3º da lei 10.861/2004, que institui o Sinaes: políticas para ensino, a 

estrutura curricular dos cursos de graduação; a orientação acadêmica; o regime didático; 

o sistema de controle acadêmico; a coordenação dos cursos de graduação; as disciplinas; 

a integração das atividades de graduação e infraestrutura. 

 

3  DESENVOLVIMENTO 
 

Em cumprimento a determinação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES, Lei 10.861, 2004) o qual visa a melhoria da qualidade da educação 

superior e ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior, o processo de auto avaliação da Faculdade Serra do 

Carmo, teve como referência as dez dimensões de avaliação institucional do SINAES. 

Por meio de um processo dinâmico a instituição buscou sistematizar informações, 

analisar coletivamente os significados, identificar pontos fracos e pontos fortes e propor 

estratégias de superação de problemas. O processo de auto avaliação da instituição de 

educação superior (IES) é consolidado no relatório anual da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), que tem por finalidade promover a cultura de auto avaliação e subsidiar os processos 

de avaliação externa. A avaliação exige a organização, a sistematização e o inter-

relacionamento do conjunto de informações quantitativas e qualitativas existentes na IES. 

A comissão avaliadora destaca os pontos principais avaliados e/ou potencializados 

em suas qualidades ou adequações como: 

Planejamento e avaliação, especificamente em relação aos processos, 

resultados e suas eficácias, avaliou-se a participação da comunidade no processo de 

planejamento institucional. Foi avaliado ainda os trabalhos da comissão e projetos de 

melhorias a partir dos resultados evidenciados. 

Missão e plano de desenvolvimento institucional, conhecimento, articulação, e a 
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coerência entre a Missão Institucional e os trabalhos desenvolvidos. 

Na responsabildiade Social, avaliou-se diversidade; inclusão social e questão 

ambiental. 

Na política de ensino, pesquisa e extensão, o foco foi: a pesquisa, indagou-se 

sobre a oportunidade de participação em projetos de pesquisas; a relevância social 

das pesquisas desenvolvidas e a relevância científica das pesquisas. Extensão, foi 

avaliada a relevância social, educacional e econômica das atividades de extensão; as 

prioridades estabelecidas; a interação da extensão com o currículo de graduação; os 

serviços prestados pela extensão à comunidade; as atividades culturais, esporte e lazer. 

Na dimensão comunicação com a sociedade, indagou-se sobre a imagem 

externa da instituição; os meios de comunicação externos e internos, ou seja, telefones, 

correspondências, e- mails, FASEC em Rede, jornais e serviços da Ouvidoria. 

Na política de atendimento ao discente, avaliaram-se os procedimentos de 

atendimento dos setores aos alunos na Instituição; os serviços de apoio e orientação 

psicossocial. 

Relativamente à política de pessoal e de carreiras, foram avaliados os cursos, 

treinamentos e capacitação oferecidos aos servidores técnico-administrativos, a gestão de 

pessoas, na Instituição; o plano de carreira dos servidores técnico-administrativos; 

assiduidade e atuação dos funcionários e professores; atuação dos vários níveis de 

chefias; a relação entre o trabalho existente no setor e a força de trabalho para 

executá-los; o relacionamento com os colegas de trabalho. 

No que diz respeito à organização e gestão da instituição, foram avaliados 

os itens: processo de tramitação de documentos e solicitação de serviços; disponibilidade 

de recursos humanos; financeiros; didáticos e equipamentos e atuação dos gestores da 

IES. 

Em sustentabilidade financeira, avaliou-se a eficiência da aplicação de 

recursos financeiros em compromisso social na oferta da educação e incentivos 

financeiros. 

Com relação à infra-estrutura física, avaliou-se os espaços de convivência; o 

ambiente; ambiência;  instalações das salas de aulas; as condições e instalações 

físicas;  os recursos computacionais (laboratório e equipamentos); as condições e 

recursos materiais para realização de atividades; o acervo da Biblioteca, os serviços, 

o espaço físico e as condições de funcionamento; a prestação de serviços de 

informática; o acesso a rede de computadores (internet); a conservação e limpeza; os 

serviços de conservação de edificações e infra-estrutura; os serviços de segurança 

interna e os serviços prestados pela cantina e reprografia. 
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4 ANÁLISES DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 A participação do público avaliador é bem diversificada quanto aos índices de 

participações ao longo do processo avaliativo do triênio em curso, conforme dados a 

seguir:  

 

DISCENTES  

Período de aplicação:  04 a 17 de maio de 2018. 
Total de 572 avaliadores:  obteve-se 385 (67,3%) respostas 
 
Período da Aplicação: 16/10/2018 a 01/11/2018 

Total de 657 avaliadores: obteve-se 483 (73.5%) respostas 
 
Período de aplicação:  16 a 31 de out de 2019. 
Total de 872 avaliadores:  obteve-se 601 (68,9%) respostas 

 
DOCENTES 

Período de aplicação:  04 a 17 de maio de 2018. 

Total de 23 avaliadores:  obteve-se 19 (82,6%) respostas 

 
Período da Aplicação: 16/10/2018 a 01/11/2018 

Total de 24 avaliadores: obteve-se 23 (95,8%) respostas 

 

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019 

Total de 27 avaliadores: obteve-se 23 (85,2%) respostas 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Período de aplicação:  04 a 17 de maio de 2018. 

Total de 19 avaliadores: obteve-se 16 (84,2%) respostas 

 
Período da Aplicação: 16/10/2018 a 01/11/2018 

Total de 20 avaliadores: obteve-se 19(95,0%) respostas 

 
Período de aplicação:  16/10/2019 a 31/10/2019. 

Total de 14 avaliadores: obteve-se 11 (78,6%) respostas 

 

Parâmetros de análise: Os parâmetros definidos para análise desta avaliação foram 

considerados como potencialidades, a somatória das variáveis Excelente e Muito Bom 
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sobre cada eixo, dimensão e quesito, os quais deverão totalizar a cima de 60%. Os valores 

abaixo deste percentual serão considerados uma fragilidade. 

 
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Quanto ao conhecimento sobre a Comissão Própria de Avaliação (CPA) que coordena 

os trabalhos da avaliação institucional da Faculdade Serra do Carmo e seu trabalho 

realizado.  

Em análise comparativa dos discentes,  os dados da avaliação do primeiro ano do triênio 

2018-2020 com média de 60%, indicam que os acadêmicos reconhecem o trabalho da CPA, 

demonstrando que a visibilidade da CPA a cada ano vêm aumentando institucionalmente 

para o público alvo. O fechamento do 2º ano do referido triênio - no comparativo com o 

primeiro ano alcançou o índice de 63,40%,  houve um pequeno crescimento no percentual 

de acadêmicos que responderam excelente e muito bom. Caracterizando eficácia no 

trabalho de divulgação da equipe que coordena a avaliação institucional.  

Quanto aos Técnicos administrativos, comparando os resultados parciais com o ciclo 

avaliativo anterior (2015/2017), conforme parâmetros definidos pela comissão para análise 

dos processos avaliativos, o trabalho da comissão própria de avaliação foi avaliado sempre 

como potencialidade.  No ciclo antecessor o item foi avaliado com 77,78% dos avaliadores 

nas variáveis excelente e muito bom. No primeiro ano deste ciclo, a IES foi avaliada duas 

vezes, uma em cada semestre letivo de 2018, onde foi registrada a média de 68,09% para 

este item. Em 2019, foi realizado somente um processo avaliativo, o qual o item trabalho da 

CPA foi avaliado em 81,81% de excelente e muito bom. Observa-se que há um certo 

equilíbrio positivo no seguimento dos técnicos administrativos nos índices estatístico para o 

quesito.  

No quesito divulgação dos resultados da última Avaliação Institucional. 

 Em análise comparativa, com o relatório do primeiro ano do triênio, a apresentação dos 

resultados foi diagnosticada como um ponto de fragilidade, mantendo o baixo índice dos 

discentes que conhecem os resultados da última avaliação da CPA com média de 47,19% 

nas variáveis excelente e muito bom. Os discentes continuam avaliando como fragilidade a 

devolutiva dos resultados.  

A divulgação dos resultados permanece como fragilidade neste segundo ano do triênio com 

44,42% dos participantes nas variáveis excelente e muito bom.  Apresenta-se portanto, uma 

contradição nos resultados pois a divulgação foi realizada entre os discentes com coletas de 
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assinaturas de divulgação e/ou participação dos mesmos. O que pode justificar o teor das 

respostas foi que os resultados do relatório de 2018, foram apresentados no primeiro 

semestre letivo antes da avaliação dos docentes. Não foram realizadas duas avaliações 

institucional neste ano de 2019. Como houve duas avaliações de Docentes, podem fazerem 

interpretações equivocadas quanto as divulgações. Isto mantendo o quesito como 

fragilidade.  

Para os docentes, os dados da avaliação do primeiro ano do triênio 2018-2020, obteve a 

média percentual de 61,56% nas variáveis excelente e muito bom, indicando que os 

docentes reconhecem o trabalho da CPA, demonstrando que a visibilidade da CPA a cada 

ano vem aumentando institucionalmente. O fechamento do 2º ano do referido triênio - no 

comparativo com o primeiro ano, houve manutenção da média do percentual, com 65,22% 

de professores que responderam excelente e muito bom, caracterizando eficácia no trabalho 

de divulgação da equipe que coordena a avaliação institucional. 

 O resultado reforça e potencializa o crescimento da visibilidade que a CPA vem alcançando 

com relação às avaliações anteriores. Essa potencialidade deve ser preservada e o 

percentual melhorado com ações a serem implantadas pela equipe da CPA e grupo gestor, 

buscando garantir que 100% do seu público docente conheça os resultados decorrentes das 

avaliações. 

Quanto aos técnicos administrativos, na avaliação do primeiro ano do triênio 2018 - 2020, 

o item foi avaliado como potencialidade, com índice médio de 68,09% dos técnicos 

administrativos afirmando conhecer as análises dos resultados da última Avaliação 

Institucional da Faculdade Serra do Carmo, ano de referência 2017 (Resultados contidos no 

Relatório da CPA).  Com este resultado e os parâmetros definidos para análises deste 

processo avaliativo seguiu como potencialidade como no triênio anterior 2015/2017. 

Comparando os resultados do primeiro ano com o segundo ano do triênio vigente, houve 

uma redução no percentual para 45,45% deste seguimento, avaliando como excelente e 

muito bom, nonfigurando o item como fragilidade na devolutiva dos resultados da avaliação 

anterior para este seguimento. A devolutiva para os técnicos administrativos inspira atenção 

da equipe da CPA e gestão da IES. 

No quesito ações, projetos e/ou melhorias decorrentes da Avaliação Institucional, os 

discentes. 

 Conforme histórico das avaliações anteriores, os discentes continuam afirmando pouco 

conhecimento das ações e melhorias implantadas decorrente da avaliação institucional com 

média de 50,08% nas variáveis excelente e muito bom no primeiro ano avaliado e 50,91% 

no segundo ano do triênio em curso. Baseado no diagnóstico da equipe de avaliação 
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interna, este ponto permanece como fragilidade. 

Na concepção dos discentes os investimentos realizados pela IES ainda não surtiram o 

efeito necessário para o impulsionamento das melhorias institucionais. As melhorias 

realizadas pela Faculdade Serra do Carmo como: instalações de câmera e catracas; 

aumento de pontos de acessos a internet sem fio; implantação de serviços de atendimentos 

via portal acadêmico; contratação de porteiro vigilante; contratação de professores mestres 

e doutores entre outras medidas de melhorias já implantadas, ainda não foram reconhecidas 

pela maioria dos discentes, apesaar de terem sido divulgadas pela IES e CPA. 

Com relação aos docentes, os resultados anteriores apresentaram média de 69,44% nas 

variáveis excelente e muito bom, com o resultado do segundo ano do referido triênio o item 

foi avaliado como fragilidade com 47,83%. Os dados apresentados demonstram que houve 

declínio dos docentes quanto ao conhecimento das ações e melhorias implantadas 

decorrente da avaliação institucional. 

Na concepção dos docentes os investimentos realizados pela IES ainda não surtiram efeito 

necessário para o impulsionamento das melhorias na IES. As melhorias como instalações 

de câmera e catracas; aumento de pontos de acessos a internet sem fio; contratação de 

porteiro vigilante; tudo isso foram divulgadas pela IES e CPA, mas, ainda assim não foram 

reconhecidas pela maioria dos docentes como melhorias decorrentes da Avaliação 

Institucional.  

Quanto aos técnicos administrativos, na avaliação do primeiro ano do triênio 2018 - 2020, 

o item foi avaliado como potencialidade com índice médio de 71,71% dos técnicos 

administrativos afirmando perceber ações, projetos e/ou melhorias decorrentes da Avaliação 

Institucional na Faculdade Serra do Carmo (divulgação realizada pela CPA). Com este 

resultado e os parâmetros definidos para análises deste processo avaliativo configura-se 

como potencialidade.  

No entanto, comparando os resultados do primeiro ano (2018) com o segundo ano (2019) 

do triênio vigente, houve uma redução no percentual de 71,71% para 45,45% deste 

seguimento, avaliando como excelente e muito bom. Sendo avaliado como fragilidade (como 

no triênio anterior 2015/2017), a implantação de ações, projetos e ou melhorias inspira 

atenção da equipe da CPA e do grupo gestor da IES na busca de potencializar a percepção 

dos técnicos administrativos no tocante ao item avaliado.   

Quanto aos docentes, com relação à apresentação dos objetivos gerais e específicos 

claros, abrangentes e compatíveis com a concepção do curso, comparando os dados 

da avaliação do primeiro ano do triênio 2018-2020, com  média de 82.95% nas variáveis 



    

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Faculdade Serra do Carmo  
Comissão Própria De Avaliação – CPA 
Resultado Parcial do Triênio 2018/2020. 14  

excelente e muito bom, com o resultado do segundo ano do referido triênio o item foi 

avaliado como potencialidade com 82,61%, demonstrando que o corpo docente identifica os 

cursos da Faculdade Serra do Carmo com objetivos claros e compatibilizados com a visão 

geral do curso em que está inserido. Isso evidencia de forma unânime o compromisso da 

Instituição para com o ensino de qualidade. Este quesito é específico para os docentes, não 

se faz necessário para os técnicos administrativos. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Quanto ao conhecimento da missão da IES, a equipe de técnicos administrativos avaliou 

como potencialidade, nos dois anos do triênio vigente 2018/2020. Visto que no primeiro ano, 

a IES foi avaliada duas vezes com a média para este item de 74,34%. Já em 2019, foi 

realizado o processo único de avaliação, a qual o item foi avaliado em 72,72% de excelente 

e muito bom. Seguiu como potencialidade no comparativo do triênio anterior 2015/2017. 

Demonstrando que a missão da faculdade é divulgada para conhecimento do seguimento. 

Sobre a missão, reconhecimento da articulação, bem como coerência entre a missão 

institucional e a prática, os técnicos administrativos, vêem articulação, bem como 

coerência entre a missão institucional e a prática. Sendo o item avaliado nos dois anos do 

triênio como potencialidade. No primeiro ano do triênio foi avaliado com média de 79,60% de 

excelente e muito bom. Já em 2019, fechou em 63,64% das variáveis excelente e muito 

bom, porém, percebe-se queda no percentual em relação à média do primeiro ano do 

triênio.  O item inspira atenção da equipe da CPA e gestão da IES.  

Em relação se os objetivos, ementas, matriz curricular que constam no Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC foram apresentados no decorrer do semestre letivo, os 

discentes, nas avaliações do primeiro ano do triênio vigente 2018/2020, o item foi avaliado 

como potencialidade. No segundo ano, 74,87% dos avaliadores participantes responderam 

excelente e muito bom. É notório o crescimento do índice de satisfação neste quesito. 

Diante do crescente índice estatístico conclui se que está havendo evolução da IES no 

cumprimento do planejamento do semestre letivo e os discentes vêem este trabalho de 

forma positiva. 

Comparando os dados da avaliação do primeiro ano do triênio 2018-2020, dos docentes, 

com  média de 76,43% nas variáveis excelente e muito bom, com o resultado do segundo 

ano do referido triênio o item foi avaliado como potencialidade com 78,26%, nos mostra que 
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o corpo docente identifica os cursos de graduação da Faculdade Serra do Carmo com 

objetivos claros e compatibilizados com a visão geral do curso em que está inserido. Isso 

evidencia de forma unânime o compromisso da Instituição para com o ensino de qualidade. 

Quanto ao reconhecimento da articulação, bem como coerência entre a Missão 

Institucional e os Planos de Ensino, os discentes, a articulação, bem como coerência 

entre a Missão Institucional e os Planos de Ensino foi avaliado como potencialidade nos dois 

semestres de 2018, com media de 63,75%. Os resultados obtidos apontam para um 

crescimento quanto a compreensão do discente sobre a integração entre o PPC e a Missão 

da IES, reflexo da efetividade dos trabalhos institucionais realizados. 

Quanto a percepção dos discentes com relação à integração da articulação, bem como a 

coerência entre a missão institucional e os projetos de iniciação científica 

desenvolvidos pelo seu curso, os dados obtidos nas avaliações institucionais dos dois 

anos do triênio apontam que os discentes reconhecem com media de 60,07% no primeiro 

ano avaliado e 66,39%, no segundo ano. Os resultados potencializam o item em questão e 

demonstram que a IES vem avançando, por meio de seus trabalhos, na integração dos 

alunos aos projetos de iniciação científica e extensão. 

No primeiro ano deste triênio de 2018/2020, os docentes demostraram com 78,60% 

reconhecer que há coerência entre a missão e os projetos de iniciação científica e extensão. 

No segundo ano, obteve-se 82,61%. Os resultados obtidos apontam para um crescimento 

quanto a compreensão dos docentes sobre a articulação e coerência entre a Missão da IES 

e os projetos de extensão, isto é resultado do reflexo da efetividade dos trabalhos 

institucionais realizados.  

No tocante a percepção dos discentes quanto a articulação, bem como a coerência 

entre a Missão Institucional e as atividades Artísticas e Culturais desenvolvidas, os 

resultados obtidos demonstram que houve um tímido crescimento nos resultados, com 

media de 57,28% nas valiações anteriores e 61,06% na avaliação de 2019 minimizando a 

distância entre os alunos que reconhecem a coerência entre a Missão Institucional e as 

atividades Artísticas e Culturais desenvolvidas e os que desconhecem esta coerência. É 

mais um avanço da IES/CPA no sentido de interação entre o trabalho realizado e a 

conscientização do público acadêmico. 

No âmbito dos docentes, os dados obtidos nos resultados das avaliações nos dois anos do 

triênio 2018/2020, apontam fragilidades na articulação, bem como, coerência entre a Missão 

Institucional e as atividades Artísticas e Culturais desenvolvidos pelo seu curso, com média 

de 49,77% das variáveis excelente e muito bom, no primeiro ano avaliado e no segundo ano 

o resultado foi 60,86%. Isso evidencia que a IES deve considerar os resultados e alinhar 



    

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Faculdade Serra do Carmo  
Comissão Própria De Avaliação – CPA 
Resultado Parcial do Triênio 2018/2020. 16  

questão para avançar nesse item por meio de seus trabalhos, na integração dos alunos e 

professores aos projetos de iniciação científica e extensão. No segundo ano os docentes 

demonstraram uma tímida melhora no resultado. A questão ainda merece atenção por parte 

da gestão geral e pedagógica da IES. Item não avaliado nos seguimentos dos técnicos 

administrativos.  

Quanto a tarefa da coordenação dos cursos em informar aos docentes as 

competências a serem desenvolvidas a nas disciplinas, nos docentes, conforme 

resultados dos dois anos do triênio, os docentes avaliaram como potencialidade da 

coordenação do curso, quanto ao quesito passar as competências a serem desenvolvidas a 

partir da (s) sua (s) disciplina (s). No primeiro ano deste triênio de 2018/2020, os docentes 

demostraram com 73,80% reconhecer que há coerência entre a missão e os projetos de 

iniciação científica e extensão. No segundo ano, obteve-se 78,26%. Observa-se que há 

preocupação da coordenação em apresentar as competências a serem desenvolvidas a 

partir das disciplinas, porém, se faz necessário atingir um quantitativo maior de professores, 

visto ser este quesito, primordial para o desenvolvimento profissional do aluno. 

Isso mostra que a Coordenação deve continuar o trabalho que vem sendo realizado, além 

de adotar um olhar a essa pequena parcela de docentes que apontaram ter recebido de 

forma insuficiente, orientando-os e identificando onde precisa ser melhorado o processo 

como um todo com o objetivo de sanar de forma positiva essa questão. 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

No tocante as Atividades relacionadas à Diversidade (Etnias, Gênero e outros) 

desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo para a inclusão social, os dados 

apresentados nos dois primeiros anos deste triênio, demonstram que os discentes 

reconhecem as atividades relacionadas à diversidade (Etnias, Gênero e outros) 

desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo para a inclusão social como fragilidade com 

media de 52,78% no primeiro ano e 56,91% no segundo ano do triênio em curso. Observa-

se a necessidade da IES realizar trabalhos mais efetivos para ampliar o quantitativo de 

alunos que conhecem os trabalhos relacionados à diversidade e inclusão.  

Os docentes reconhecem as atividades relacionadas à Diversidade (Etnias, Gênero e 

outros) desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo para a inclusão social como 

potencialidade, com média de 65,10%, das variáveis excelente e muito bom. No segundo 

ano ouve redução para 56,52%. Observa-se a necessidade da IES realizar trabalhos mais 

efetivos para ampliar o quantitativo de professores que conhecem os trabalhos relacionados 

à diversidade e inclusão até mesmo fortalecer este quesito no grupo para que os próprios 
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docentes possam reforçar com os discentes o que a IES já pratica.  

Todos os docentes têm em mente a importância de propiciar ao seu aluno um ambiente que 

priorize e estimule o respeito à diversidade, ajudando a formar cidadãos mais educados no 

contexto de gêneros, etnias entre outros. Para tanto, a comissão de avaliação interna 

sugere mais divulgação dos projetos interativos já realizados em disciplinas especificas 

buscar envolver todo público da IES para maior reconhecimento destas ações entre os 

acadêmicos. 

Na primeira avaliação do triênio vigente, conforme resultados 75% do administrativo 

reconhecem as atividades relacionadas à Diversidade (Etnias, Gênero e outros) 

desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo. Seguindo os parâmetros definidos a 

diversidade foi avaliada como potencialidade pela equipe técnica administrativa. 

Na segunda avaliação, 94,74% do seguimento, reconhecem as atividades relacionadas à 

Diversidade (Etnias, Gênero e outros) desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo e 

5,26% reconhecem de forma insuficiente. 

No quesito atividades relacionadas à questão ambiental, desenvolvidas pela IES, os 

discentes, avaliaram como fragilidade ano a ano do processo avaliativo interno, com 

40,60% no primeiro ano avaliado e 44,76% no segundo ano nas variáveis excelente e muito 

bom. Apesar da questão, sustentabilidade ambiental, ser trabalhada em vários formatos, 

como: projetos com ações práticas de cunho voltado à educação ambiental; Reciclagem - 

trabalho em parceria com as cooperativas de reciclagens de papel. Coleta seletiva - 

Coletores seletivos de lixo; além de disciplinas específicas; conteúdos interdisciplinares e 

transversais sobre as questões ambientais em todas as grades curriculares dos cursos 

ofertados pela Faculdade Serra do Carmo, a falta de conhecimento ainda é presente. 

Entre os docentes, a questão ambiental foi avaliada como fragilidade no processo avaliativo 

da IES, com media de 48,97% no primeiro ano e 39,13% no segundo ano avaliado nas 

variáveis excelente e muito bom.   

Para os técnicos administrativos, a questão ambiental foi avaliada como potencialidade 

com média de 62,83%, no primeiro ano do ciclo avaliativo da IES. Já no segundo ano foi 

avaliado como fragilidade com 45,45%. Como nos outros seguimentos supracitados. 

As atividades relacionadas às questões ambientais devem ser desenvolvidas de maneira 

que todos os seguimentos da IES compreendam a sua importância no processo de 

preservação ambiental e exaustivamente linkada com o instrumento de avaliação no eixo 2 

e na dimensão 3 - Responsabilidade Social. 

Em relação à percepção dos discentes quanto as políticas e práticas de 



    

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Faculdade Serra do Carmo  
Comissão Própria De Avaliação – CPA 
Resultado Parcial do Triênio 2018/2020. 18  

responsabilidade social como ações extensionistas, incentivo a cultura, entre outros, 

foram avaliadaa como potencialidades nos dois anos do triênio. Com uma avaliação mais 

expressiva neste último ano. Onde a somatória de excelente e muito bom chegou ao índice 

de 74,88% dos avaliadores. Isto é resultado do trabalho prático da comissão própria de 

avaliação em parceria com a IES e de divulgação entre os discentes. 

Para os docentes, o item foi avaliado como potencialidade nos dois anos do triênio. No 

primeiro ano com 81,23% nas variáveis excelente e muito bom.  Com uma avaliação mais 

expressiva neste último ano, no qual a somatória destas variáveis, chegou ao índice de 

86,96% dos avaliadores. Isto é resultado do trabalho prático da comissão própria de 

avaliação em parceria com a IES de divulgação entre os docentes. 

Estes resultados evidenciam e reforça ainda mais o compromisso que a IES tem com a 

responsabilidade social. O Serra do Carmo em Ação, projeto social da IES é a prova de que 

a cada nova edição fortalecemos esse espirito de coletividade e de amor ao próximo, 

levando ações que beneficiam a comunidade na qual está inserida. 

Os técnicos administrativos, também avaliaram o item como potencialidade nos dois anos 

do triênio em curso. No primeiro ano avaliado com a média de 80,59% nas variáveis 

excelente e muito bom. Com uma avaliação menos expressiva neste último ano, onde a 

somatória de excelente e muito bom o índice de 63,63% dos avaliadores.  

Os resultados apresentados indicam que a comissão própria de avaliação em parceria com 

a IES precisa manter os trabalhos de disseminação da informação quanto as práticas 

realizadas. 

Questionados sobre as atividades comprometidas com a responsabilidade social 

desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo atendem à região em que a instituição 

está inserida, os discentes, avaliaram o item como fragilidade com 59,59% nas variáveis 

excelente e muito bom, apesar de estar cumprindo as metas definidas no PDI vigente. 

Os docentes, também avaliaram como potencialidades nos dois anos do triênio. Com média 

percentual de 69,45% no primeiro ano e 73,92% no segundo ano do triênio em curso. 

No seguimento dos técnicos administrativos, seguiram avaliando como potencialidades 

nos dois anos do triênio. No primeiro ano foi avaliado com média de 80,09% e no segundo 

ano avaliado 81,81% das variáveis excelente e muito bom.  

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
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Na concepção dos avaliadores quanto as ações e divulgação das atividades de 

extensão realizadas pela Faculdade Serra do Carmo, os discentes, percebem a 

divulgação de atividades de extensão realizada pela Instituição como fragilidade com media 

de 54,13% nas variáveis excelente e muito bom no primeiro ano avaliado e 66,89% no 

segundo ano deste ciclo avaliativo, conforme parâmetros definidos para análise o segundo 

ano este item configurou potencialidade. Portanto, deve-se buscar mecanismos de 

divulgação das atividades de extensão que atinjam todo o público acadêmico. 

No seguimento dos docentes, nos dois anos do triênio avaliado, os docentes avaliaram 

como fragilidade a divulgação das atividades de extensão realizadas pela Faculdade Serra 

do Carmo. Sendo com média percentual de 57,20% no primeiro ano e 56,52% no segundo 

ano do triênio em curso. Comparando o histórico de avaliação deste item com o triênio 

antecessor 2015/2017, percebe se que há ruído no entendimento do grupo avaliador quanto 

a divulgação das atividades de extensão. 

Porque além da IES manter em seu site uma página de notícias onde a comunidade interna 

e externa pode conferir as atividades de extensão realizadas, estas referidas ações 

envolvem o corpo docente em suas realizações. Sugestão é discutir a questão com o grupo 

de docentes para um entendimento da fragilidade encontrada nos resultados dos processos 

avaliativos realizados. 

 

Em relação as ações praticadas pela Faculdade Serra do Carmo em prol da integração 

entre ensino, pesquisa e extensão, os dicentes, avaliaram como potencialidade nos dois 

anos do triênio com 66,89% nas variáveis excelente e muito. Comparando ao último triênio 

nota-se que vem melhorando os índices estatísticos. Com estes resultados é apontado 

continuidade de melhorias e crescimento da instituição neste quesito. Porém, é necessário 

continuidade do trabalho de conscientização e divulgação das atividades de pesquisa e 

extenção desenvolvidas na IES para este seguimento de avaliadores 

Os docentes, no conjunto das avaliações anteriores consideram as ações praticadas pela 

Faculdade Serra do Carmo quanto a integração entre ensino, pesquisa e extensão como 

fragilidade. No primeiro ano com média 40,16%, nas variáveis excelente e muito bom. No 

segundo no com 47,83% dos avaliadores continuou baixo o índice estatístico, necessitando 

de ações que a minimizem a fragilidade detectada.  

 

O item vem sendo avaliado como fragilidade ano a ano e a proposta da CPA foi uma 

semana acadêmica com um protagonismo maior para o acadêmico, a apresentação de 

artigos e o debate entre grupos, tudo relacionado a alguma problemática social na qual o 
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direito pode intervir. Esta proposta foi executada em partes, porém, mesmo assim não surtiu 

o efeito entre os docentes como almejado pelo grupo gestor da IES e CPA. A proposta é 

continuar as ações e melhorando-as até atingir um entendimento positivo entre este 

seguimento avaliador. 

No quesito realização de eventos que socializam a sua produção técnico-científica 

(Semana Acadêmica, ciclos de seminários etc.), os discentes, demonstraram 

conhecimento com media de 63,70%, nas variáveis excelente e muito bom no primeiro ano 

do triênio deste ciclo. Já no Segundo ano houve um ligeiro crescimento no percentual, 

69,38% dos avaliadores demonstraram conhecimento quanto aos eventos. Avaliando como 

potecncialidade nos dois anos deste triênio. Comparando com o triênio anterior verifica- se 

que continua o avanço na conscientização do público avaliador quanto ao trabalho da IES. 

No âmbito dos docentes, confrontando os resultados dos dois anos avaliados, observa-se 

que os docentes, vêem interatividade da instituição quanto à socialização de eventos de 

produção técnico-científica (Semana Acadêmica, ciclos de seminários). O quesito avaliado 

apresenta-se como uma potencialidade conforme o parâmetro definido para esta análise. 

Com 69,45% nas variáveis excelente e muito bom no primeiro ano avaliado e 65,21% no 

segundo ano do triênio. Todos os anos a IES realiza atividades que socializam a sua 

produção técnico-científica. A semana acadêmica é amplamente divulgada em sua 

comunidade acadêmica tanto aos docentes como aos discentes. Isso é evidenciado pelos 

resultados que potencializam no tocante a este assunto. 

A justificativa para o resultado obtido pode se dar ao fato de que alguns docentes terem 

sido contratados no segundo semestre letivo após a realização do referido evento. 

No item contribuição com a inclusão de pessoas com deficiência e acessibilidade, 

(apoio psicopedagógico, intérprete de libras entre outros), os discentes não percebem que 

a Instituição contribui com a inclusão de pessoas com deficiências, restando o item como 

um ponto de fragilidade. No primeiro ano do triênio em curso, uma media de 46,09% dos 

discentes avaliaram o item como positivo. No segundo ano 53,57% dos avaliadores 

indicaram as variáveis excelente e muito bom. Com este resultado, se faz necessário a IES 

ampliar os mecanismos de divulgação dos trabalhos de inclusão de pessoas com deficiência 

(acessibilidade, apoio psicopedagógico, para minimizar o quantitativo de discentes que 

desconhecem o assunto. O maior problema enfrentado são os entraves de acessibilidade 

em razão de defeito no elevador. Esta adversidade tem sido contingenciada mudando as 

turmas com pessoas limitadas fisicamente para salas no térreo.  

No seguimento dos docentes, avaliação do primeiro ano do referido triênio com 66,36% dos 

participantes apontaram as variáveis excelente e muito bom, considerando que a FASEC 
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contribui com a inclusão de pessoas com deficiência. Um pouco melhor que o segundo ano 

com 47,82%. Conforme os parâmetros preestabelecidos o item foi avaliado como 

fragilidade. Neste contexto, observa-se que não foi levado em conta que a IES conta com 

Programa de Atenção Psicopedagógica, Nivelamento em Língua Portuguesa é um 

importante suporte pedagógico, oferecido gratuitamente pela Faculdade Serra do Carmo; 

para o nivelamento de acadêmicos, na área de leitura e escrita; vagas exclusivas no 

estacionamento bem como elevadores e banheiros adaptados., Observa-se que o docentes  

evidenciam que a IES não possui todo o suporte necessário para o acolhimento e inclusão 

de portadores de necessidades especiais por falta de interação entre o grupo docente e 

ações trabalhadas na IES.  

Se faz necessário desenvolver campanhas educativas para o uso consciente do elevador, 

esclarecer que acessibilidade não se resume somente ao acesso ao elevador. Assim como 

apresentar e divulgar os trabalhos desenvolvidos em favor da acessibilidade na IES. 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Na avaliação da comunicação entre a Instituição e a comunidade interna e externa, os 

discentes, percebem a comunicação com a comunidade interna e externa como fragilidade 

no primeiro ano deste ciclo com media de 55,58% e potencialidade no segundo com 

68,55%. Pelo percentual apresentado a comissão própria de avaliação compreende a 

necessidade de desenvolver ações que potencializem a comunicação na IES.  

Conforme resultados anteriores os docentes consideram que a instituição possui uma 

comunicação adequada com a comunidade interna e externa (portal institucional, assessoria 

de comunicação, entre outros. Com 68,53 nas variáveis excelente e muito bom no primeiro 

ano avaliado e 73,91% no segundo ano do triênio em curso. Este quesito apresenta-se 

como potencialidade institucional, sinalizando que a IES se preocupa em melhorar seus 

processos de comunicação com a comunidade interna e externa, sendo: setor de marketing, 

número de WhatsApp divulgado amplamente no portal da IES para comunicação interna e 

externa.   

Entre os técnicos administrativos, os resultados preliminares do triênio vigente, no 

primeiro ano apresentaram uma média de 76,48% que consideraram as variáveis excelente 

e muito bom. No segundo ano houve redução neste percentual para 63,63%. O seguimento 

avaliou que a instituição possui uma comunicação adequada com a comunidade interna e 

externa (portal institucional, assessoria de comunicação), entre outros. Apesar dos dados 

sinalizarem que a IES se preocupa seus processos de comunicação com a comunidade 

interna e externa ainda assim apresentou queda no percentual conforme pode ser 

observado nos dados estatísticos obtidos nas avaliações parciais do triênio em curso. 
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Quanto a avaliação dos aspectos que dizem respeito às atividades da IES nos meios 

de comunicação locais (TV, jornal, rádio, site, redes sociais), os discentes, 

comparando os dois resultados percebem que as atividades da IES nos meios de 

comunicação locais (TV, jornal, rádio, site) são frágeis com media de 43,44% no primeiro 

ano do ciclo e 63,39% no segundo ano. Mesmo com o trabalho que a IES vem realizando 

através do setor de Marketing em redes sociais, site, e divulgação interna através de 

cartazes, informativos em murais etc... ainda é considerado tímido por parte dos discentes. 

Analisando o histórico das últimas avaliações os participantes percebem que as atividades 

da Faculdade Serra do Carmo nos meios de comunicação locais (TV, jornal, rádio, site) têm 

potencial. Porém, necessita de mais ações que a minimizem as falhas pontuais. Mesmo com 

o trabalho que a IES vem realizando através do setor de Marketing em redes sociais, site, e 

divulgação interna através de cartazes, informativos em murais etc... ainda é considerado 

tímido por parte dos discentes.  

Entre os docentes, analisando os resultados anteriores, o seguimento considera os meios 

de comunicação locais (TV, jornal, rádio, site), como fragilidade com 46,68% no primeiro ano 

e 66,66% no segundo ano do triênio em curso. Evidenciando a necessidade de melhorias e 

investimentos em comunicação para divulgação de atividades da Faculdade Serra do 

Carmo, tornando-a cada vez mais conhecida por suas ações na comunidade na qual está 

inserida. Ou carecendo mais de divulgação por parte do setor instituído para tornar 

conhecidas as ações desenvolvidas pela IES, esta já é uma sugestão apresentada em 

avaliações anteriores pela equipe da CPA.  

Para os técnicos administrativos, 50% consideram de forma suficiente e insuficiente, 

necessitando implementar ações que minimizem esta fragilidade. 

No questionamento dos registros e os resultados da Ouvidoria são efetivamente 

levados em consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas da 

Faculdade Serra do Carmo, os discentes, avaliam como fragilidade com percentual de 

40,77% nas variáveis excelente e muito bom a confiabilidade das solicitações registradas na 

ouvidoria, demonstrando necessidade de ações para o fortalecimento dos trabalhos do 

setor. Observando os dois resultados, há um índice considerável de desconheço o assunto 

por parte dos acadêmicos. 

Confrontando os dados das últimas avaliações, observa-se que o trabalho da ouvidoria vem 

sendo avaliado como fragilidade, necessitando de ações para o fortalecimento do trabalho 

deste seguimento na IES. E ainda observando os dois anos deste triênio, há um índice 

considerável de insatisfação referente ao assunto por parte dos avaliadores. É um 

percentual preocupante para a IES, visto que o número de participantes que dizem 
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desconhecer o assunto é bem elevado considerando que a ouvidoria é o elo entre a 

instituição e o seguimento acadêmico.  

Conforme resultados preliminares do triênio vigente, uma média de 76,48% de técnicos 

administrativos consideraram as variáveis excelente e muito bom. No segundo ano houve 

redução neste percentual para 63,63%. O seguimento avaliou que a instituição leva em 

consideração os resultados obtidos pela ouvidoria. Este quesito é avaliado como 

potencialidade. Ainda assim apresentou queda no percentual conforme pode ser observado 

nos dados estatísticos obtidos nas avaliações do triênio em curso. Confrontando os dois 

anos do triênio avaliado conclui-se que os técnicos administrativos consideram os trabalhos 

da ouvidoria como potencialidade com ressalva para a queda dos índices. Os resultados 

obtidos demonstram satisfação do seguimento quanto a divulgação dos trabalhos da 

ouvidoria. A sugestão é efetivar o funcionamento em espaço físico definido para uma maior 

visualização e amplitude deste atendimento. 

Quanto ao funcionamento da ouvidoria segundo os padrões de qualidade claramente 

estabelecidos, dispondo de pessoal e infraestrutura adequada, os discentes, percebem 

como fragilidade com uma media de 40,65% no primeiro ano avaliado e 45,42% no segundo 

ano do triênio em curso, sendo até aqui o item avaliado pelos participantes como fragilidade, 

necessitando de ações para intensificar o fortalecimento da ouvidoria.  

Os docentes, nos dois primeiros anos do triênio 2018/2020, consideram os trabalhos da 

ouvidoria como fragilidade com média de 40,16% no primeiro ano avaliado e 56,52% no 

segundo ano. Comparando os resultados atuais com o triênio antecessor o item vem sendo 

avaliado como fragilidade.   

Necessita-se de maior divulgação dos trabalhos da ouvidoria. Assim como efetivar o 

funcionamento do espaço físico para uma maior visualização e amplitude deste atendimento 

separando-o do setor de marketing. 

No quesito das informações internas fluirem de maneira satisfatória, os técnicos 

administrativos, no primeiro ano do triênio avaliou a comunicação interna da Instituição 

como fragilidade, com 57,90% das variáveis excelente e muito bom. No segundo ano 

avaliado, apenas 27,27% do grupo avaliador apontaram as variáveis excelente e muito bom, 

diminuindo consideravelmente o índice em relação ao ano anterior. Sendo assim, o 

seguimento indica necessidade de melhorias no trabalho desenvolvido pela instituição na 

questão das informações internas. 

Conforme resultados preliminares do triênio, os técnicos administrativos consideram a 

comunicação interna frágil. Este quesito apresenta-se como fragilidade institucional no 

histórico avaliativo da IES. Os dados sinalizam necessidade de canais de comunicação 
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entre os setores. Hoje possui o grupo do ADM de WhatsApp, onde é divulgado os informes 

internos.  

Sugere-se reuniões para divulgação de informações gerais da IES para o grupo. 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Discentes  

 

Na avaliação do atendimento geral da instituição, para os discentes, comparando os 

resultados do triênio, os índices estatísticos demonstraram crescimento da satisfação 

quanto ao atendimento geral da instituição com media de 59,44% no primeiro ano do triênio 

e 66,22% no segundo ano, demonstrando satisfação com os serviços prestados. 

Os docentes, os docentes demonstraram satisfação quanto ao atendimento geral da IES, 

com média de 71,62% no primeiro ano deste triênio, os avaliadores apontaram as variáveis 

excelente e muito bom e 73,91% no segundo ano, configurando potencialidade no item em 

questão. Comparando os resultados dos dois anos deste triênio e o antecessor 2015/2017, 

os índices estatísticos apresentados quanto ao atendimento geral da Instituição foram muito 

bons demonstrando satisfação com os serviços prestados no referido setor.  

É um ponto positivo levando-se em conta que qualquer parte do mundo, um bom 

atendimento é primordial, pois é o principal canal a comunicação entre uma organização e 

seu cliente interno e externo.  

Na avaliação do andamento das solicitações destinadas à Secretaria Acadêmica, na 

percepção dos discentes, atende as expectativas, com media de 57,79% no primeiro ano e 

no segundo ano do triênio em curso 61,40%, dos participantes nas variáveis excelente e 

muito bom. Comparando os resultados das avaliações dos períodos anteriores, observa-se 

que os serviços prestados pela Secretaria Acadêmica vêm atendendo satisfatoriamente os 

discentes. O curioso é ter um percentual de acadêmicos que desconhecem o atendimento 

da secretaria acadêmica, quando a matrícula é efetivada 100% na modalidade presencial, 

ou seja, na secretaria acadêmica. 

Já os docentes, avaliam o andamento das solicitações destinadas à Secretaria Acadêmica 

de forma excelente, com média de 80,78% no primeiro ano avaliado nas variáveis excelente 

e muito bom, no segundo ano foi 78,26%. Comparando com o triênio antecessor 2015/2017, 

mantém o item como potencialidade. A relação da Secretaria acadêmica com os docentes é 

estreita e profissional garantindo o bom atendimento ao corpo docente. Prova disso são os 

resultados de satisfação com os serviços destinados ao setor.  

Quanto à avaliação do atendimento da biblioteca, os discentes, demonstraram 

satisfação quanto ao atendimento da biblioteca com 78,39% dos participantes nas variáveis 
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excelente e muito bom avaliando o item atendimento como potencialidade. 

Os docentes, avaliaram o atendimento da biblioteca de forma excelente, com média de 

86,05% no primeiro ano avaliado e 82,61% no segundo ano. Comparando os 88,23% do 

resultado do triênio antecessor 2015/2017, demonstrando um alto grau de satisfação do 

corpo docente da Faculdade Serra do Carmo com o atendimento da biblioteca. Um dos 

objetivos da biblioteca é apoiar, incrementar e fortalecer o projeto pedagógico da IES, 

sempre pautando pelo compromisso e bom atendimento, aos discentes, técnicos 

administrativos e docentes. Os resultados confirmam o bom relacionamento da biblioteca 

com seu público, sendo avaliada como potencialidade em todos os ciclos avaliativos  

Quanto ao questionamento aos discentes terem apoio de um núcleo de assistência 

social e Psicológica, os resultados nos primeiros dois anos deste triênio apresentaram 

média de 83,87% no primeiro ano avaliado e 69,56% no segundo ano. Comparando os 

82,35% do resultado do triênio antecessor 2015/2017, consideram que os discentes têm 

apoio de um núcleo de assistência social e Psicológica de forma excelente, com 

demonstrando potencialidade da questão. O Programa de Atenção Psicopedagógica da 

Faculdade Serra do Carmo foi desenvolvido com o intuito de contribuir para o 

desenvolvimento acadêmico de forma global e auxiliar no processo de adaptação do 

estudante em seus aspectos emocionais e pedagógicos.  

Os acadêmicos demonstraram satisfação quanto ao atendimento do Núcleo de 

Assistência Pedagógica e Psicológica de Apoio ao discente com media de 57,32% no 

primeiro ano avaliado e 63,39% no segundo ano do ciclo avaliativo em curso.  

No comparativo das avaliações dos dois anos deste triênio os acadêmicos demonstraram 

crescimento no índice de satisfação quanto ao referido atendimento. Considerando a media 

de 16,07% no primeiro ano avaliado e 17,30% no segundo ano avaliado de avaliadores que 

desconhecem o assunto percebe-se a necessidade de maior divulgação entre o público alvo 

esta assistência oferecida pela IES. 

Entre os docentes, os resultados nos primeiros dois anos deste triênio apresentaram média 

de 83,87% no primeiro ano avaliado e 69,56% no segundo ano. Comparando os 82,35% do 

resultado do triênio antecessor 2015/2017, consideram que os discentes têm apoio de um 

núcleo de assistência social e Psicológica de forma excelente, demonstrando potencialidade 

da questão. 

Quanto ao questionamento aos docentes se existem ações de acompanhamento ao 

aluno egresso (cadastro de egressos, ofertas de cursos de pós-graduação), os dados, 

demonstram uma fragilidade, nos dois anos deste triênio, com média de 57,89% no primeiro 

ano avaliado e 52,17% no segundo ano. Comparando os 29,41% do resultado do triênio 
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antecessor 2015/2017, necessitando de intervenções que minimizem estes resultados 

negativos, apresentando e divulgando as ações em execução neste sentido. 

É realizado pela IES ações de acompanhamento ao egresso. No intuito de estreitar e 

aprimorar ainda mais o relacionamento entre a Faculdade Serra do Carmo e seus ex-alunos, 

a IES mantém em seu site oficial o Portal do Egresso, que assegura um canal permanente 

de comunicação e troca de informações entre os egressos e a Instituição. Conclui-se que 

falta mais dinâmica entre as ações executadas e a comunicação entre os seguimentos. 

Item não avaliado nos seguimentos dos discentes e técnicos administrativos 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5:  Políticas de Pessoal 

 

Quanto ao número de técnico-administrativos ser suficiente para atender 

satisfatoriamente a Faculdade Serra do Carmo, os discentes, percebem que o número 

de técnico-administrativos é insuficiente para atender satisfatoriamente a demanda da 

Faculdade Serra do Carmo. Os dados apresentam ponto de fragilidade com media 57,32% 

no primeiro ano avaliado e 63,39% no segundo ano do triênio em curso, nas variáveis 

excelente e muito bom, necessitando de ações aos ajustes do quadro de pessoal.  

Os docentes, comparando os resultados dos dois anos do triênio, reconhecem o 

quantitativo de técnico-administrativos insuficiente para atender satisfatoriamente a 

Faculdade Serra do Carmo com media de 69,56% no primeiro ano avaliado e 47,83% no 

segundo ano. Os dados demonstram declínio no percentual nas avaliações, pois, os índices 

de satisfação neste seguimento reduziram, necessitando de ações que minimizem esta 

estatística. Com base nas análises identifica-se que se faz necessário que a IES invista em 

pessoal para ampliar o quantitativo de técnico administrativo para minimizar os índices de 

insatisfação. 

Quanto a organização, por parte dos servidores, no desempenho de suas atividades, 

os discentes, percebem a organização, por parte dos servidores, no desempenho de suas 

atividades como potencialidade com média de 82,95% no primeiro ano avaliado e 86,95% 

no segundo ano do triênio em curso. Comparando as avaliações anteriores no tocante a 

organização, por parte dos servidores, no desempenho de suas atividades está sendo 

avaliado como potencialidade ao longo do processo avaliativo 

Os docentes, com base nos resultados dos dois anos deste triênio avaliado, reconhecem 

que há organização, por parte dos servidores, no desempenho de suas atividades com 

media de 70,86% no primeiro ano avaliado e 78,26% no segundo ano avaliado do triênio em 
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curso. Com estes dados conclui-se que há alto índice de satisfação com a organização dos 

serviços administrativos. O item permanece como potencialidade. 

No quesito preocupação transparente da Instituição na revisão de suas ações e de 

seu planejamento visando melhorar a qualidade do trabalho que desenvolve, assim 

como, adequação das condições de trabalho oferecidas pela Faculdade Serra do 

Carmo, os docentes, reconhecem com media de 60,64% no primeiro ano avaliado e 

52,18% no segundo ano do triênio em curso. Os dados demonstram fragilidade, pois, 

proporcionar um ambiente de trabalho favorável é importante para o bem-estar do docente 

e a realização de um trabalho eficaz. 

Quanto aos técnicos administrativos, 56,25% percebem uma preocupação transparente 

da Instituição na revisão de suas ações e de seu planejamento visando melhorar a 

qualidade do trabalho que desenvolve. O quadro de pessoal administrativo avaliou como 

fragilidade. No segundo ano com 57,90% do quadro de pessoal administrativo continuou 

avaliando como fragilidade considerando as variáveis excelente, muito bom, referente a 

preocupação transparente da Instituição na revisão de suas ações e de seu planejamento 

visando melhorar a qualidade do trabalho que desenvolve e 5,26% do seguimento avaliou 

o item como insuficiente. 

O resultado demonstrou também certa incompreensão com a questão, pois a maioria 

pediu: mais benefícios para os funcionários; mais interação entre o material humano da 

instituição; capacitação profissional e fidelização do cliente interno com a implantação do 

endomarketing; menos divisão entre o corpo docente e técnicos administrativos; mais 

interação do RH; mais transparência por parte da direção para passar as informações 

internas; Inspirar o espírito de equipe valorizar o relacionamento dos funcionários 

investindo em capacitações; espaço maior para o descanso intrajornadas; Construção de 

planejamento estratégico com os setores responsáveis por cada área; 

Análise comparativa: Os docentes e os técnicos administrativos veem como fragilidade a 

transparência da Instituição na revisão de suas ações e de seu planejamento visando 

melhorar a qualidade do trabalho que desenvolve. 

Em relação a existência do PCCs (Plano de Cargos Carreira e Salários) para 

valorização da qualificação (cursos de aperfeiçoamento, titulação, entre outros) na 

Instituição.  

Os técnicos administrativos, baseado nos dados estatísticos dos dois anos do triênio em 

evidência será necessário a apresentação de um planejamento visando melhorar a 

satisfação da equipe quanto a valorização do quadro de pessoal. O conhecimento do PCCs 

da instituição foi avaliado com média de 25,16% no primeiro ano do triênio vigente e no 
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segundo ano 09% dos participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. Os 

resultados apontam necessidade de ações que minimizem esta situação de baixo 

conhecimento sobre os planos de cargos, carreira e salários da IES para seu quadro de 

pessoal e mais esclarecimentos sobre o assunto. 

Análise comparativa: Baseado nos resultados dos dois anos do triênio em evidência, 

conclui-se que se faz necessário a apresentação de um planejamento visando melhorar a 

satisfação da equipe quanto a valorização do quadro de pessoal. 

Quanto a percepção se espaço físico destinado ao desenvolvimento das atividades 

administrativas apresenta boas condições de trabalho, os técnicos administrativos, 

conforme dinâmica da comissão de avaliadora, o primeiro ano sendo avaliado duas vezes 

onde:  2018/1, os dados obtidos foram, 62,50% do administrativo percebe que o espaço 

físico destinado ao desenvolvimento das atividades administrativas apresenta boas 

condições de trabalho. Na segunda avaliação do primeiro ano do triênio, 2018/2, os dados 

estatísticos apontam que 78,94% dos técnicos administrativos consideram o espaço físico 

destinado ao desenvolvimento das atividades administrativas como excelente, muito boa, 

concluindo que o espaço oferecido proporciona boas condições de trabalho. Já no segundo 

ano, o item foi avaliado como fragilidade por somente 45,45% dos avaliadores apontando as 

variáveis excelente e muito bom. Conforme parâmetros definidos pela equipe da CPA para 

análise desta avaliação, com a média estatística de 62,29% do biênio caracteriza o item 

como potencialidade. 

Como pode ser observado nas análises acima, houve curva de crescimento nas duas 

avaliações do primeiro ano do triênio, avaliaando os espaços físicos destinados ao trabalho 

como potencialidade, já no segundo ano houve queda acentuada nos dados estatísticos.  

Os participantes foram questionados quanto a responsabilidade no desempenho dos 

servidores suas tarefas diárias, os discentes, nas duas avaliações avaliam como 

potencialidade a satisfação quanto ao desempenho dos funcionários em suas funções, com 

media de 69,97% no primeiro ano do triênio em curso e 78,20% no segundo ano avaliado. 

Com estes resultados é apontada a excelência no desempenho das tarefas pelos 

servidores. Para os docentes, os servidores desempenham suas tarefas com 

responsabilidade. Observa-se um alto índice de satisfação dos docentes com 86,95%, 

configurando potencialidade. Em relação ao ano anterior o percentual alcançado foi de 

82,95%, observa se uma variação positiva da potencialidade.  

 



    

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Faculdade Serra do Carmo  
Comissão Própria De Avaliação – CPA 
Resultado Parcial do Triênio 2018/2020. 29  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Quanto às informações sobre localização e acessos dos procedimentos 

administrativos, os discentes, percebem como ponto de fragilidade com 46,49% no 

primeiro ano avaliado e 67,22% no segundo ano do triênio vigente configurando 

potencialidade conforme parâmetro definidos para análise desta avaliação.  Por entender 

que os acadêmicos não conhecem procedimentos e organizações administrativas, sendo o 

motivo da avaliação como fragilidade. 

Os docentes reconhecem os procedimentos administrativos e horários de funcionamento 

dos departamentos da Faculdade Serra do Carmo de forma excelente com media de 

73,33% no primeiro ano avaliado e 78,26% no segundo ano do triênio em curso. O item foi 

avaliado como potencialidade até aqui pela maioria dos docentes. Item não avaliado neste 

seguimento dos técnicos administrativos.  

Quanto a atuação dos gestores (direção, assessores, chefes de setor e 

coordenadores) atender às demandas e resolvem os problemas que surgem com 

rapidez, os discentes, veem como regular com a média de 57,27 no primeiro ano do triênio 

em curso e 62,07% no segundo ano avaliado. Comparando os resultados das avaliações 

conclui-se que houve melhora nos índices entre os dois primeiros anos avaliados. Dentro 

dos parâmetros pré-definidos para a análise dos dados deste triênio conclui-se que os 

acadêmicos estão satisfeitos com a gestão imediata na IES no atendimento das demandas. 

Quanto aos docentes, reconhecem que os gestores (direção, assessores, chefes de setor e 

coordenadores) atendem às demandas e resolvem os problemas que surgem com rapidez, 

demonstrando um alto índice de satisfação e potencialidade da questão com media de 

93,01% no primeiro ano avaliado e 82,61% no segundo ano deste triênio. Este resultado 

evidencia e reforça que todo o grupo gestor da IES está na direção certa, quanto à 

preocupação em estabelecer um diálogo positivo com todos os seus colaboradores. 

Buscando cada vez mais, soluções práticas e uma resposta ágil e ao mesmo tempo 

eficiente que atendam às demandas internas. 

No seguimento dos técnicos administrativos, no comparativo dos resultados do biênio, 

2018/2019, com média de 76,48% no primeiro ano avaliado, seguiu como potencialidade 

como no triênio anterior 2015/2017. Já no segundo ano do triênio em curso 2018/2020, 

houve declínio do seguimento na avaliação deste item. Onde somente 45,45%, 

consideraram as variáveis excelente e muito bom, avaliando o item como fragilidade. Neste 

sentido, será necessário um acompanhamento do grupo gestor com a equipe de técnicos 

administrativos para um entendimento do declínio nos resultados da última avaliação e 
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efetivar a manutenção dos resultados das avaliações anteriores. Buscando cada vez mais, 

soluções práticas e uma resposta ágil e ao mesmo tempo eficiente que atendam às 

demandas internas. 

No que diz respeito ao tempo disponível da Coordenação para o atendimento aos 

discentes/docentes, os discentes, avaliam como regular com media de 59,42% no 

primeiro ano avaliado e potencialidade com 62,23% no segundo ano do triênio em curso. A 

diferença dos índices é pequena, porém, seguindo os parâmetros definidos para análises 

dos dados para o triênio os dois anos avaliados têm resultados estatísticos equiparados. 

Os docentes, avaliaram o tempo disponível da coordenação como potencialidade com 

83,34% nas variáveis excelente e muito bom. Item não avaliado neste seguimento dos 

técnicos administrativos. 

No que tange a atuação da coordenação conforme histórico das avaliações os 

acadêmicos demonstraram satisfação quanto à rapidez de resolução das solicitações 

destinadas aos coordenadores de seus cursos com media de 60,38% no primeiro ano 

avaliado e 64,56% no segundo ano do triênio em curso, tornando a avaliação do item como 

potencialidade nos dois anos. Os docentes avaliaram este item como potencialidade com 

78,26%, nas variáveis excelente e muito bom. Identificando que os docentes estão 

satisfeitos com desempenho da coordenação de seu curso.  

Com relação as informações sobre organização dos procedimentos administrativos, 

os docentes reconhecem que as informações sobre os procedimentos administrativos são 

de simples localização, demonstrando a potencialidade desta questão nos dois anos do 

triênio. Porém, pode-se investir em ações para aumentar este índice. Porque apesar de 

configurar potencialidades, os dados estatísticos são baixos nos dois processos avaliativos 

do triênio, 2018 o índice médio foi 68,08%, enquanto que 2019 foi de 65,21%. A IES 

necessita avançar em melhoria para maior integração entre as áreas meio, administrativo 

com as áreas fins, docência afim de sanar a falta informação no quesito.  

Quanto a percepção dos técnicos administrativos quanto a existência de um 

organograma na Instituição identificando a hierarquia das funções e a dinâmica de 

funcionamento, os resultados demonstraram que somente 18,75%, deste seguimento 

percebem que existe um organograma identificando a hierarquia das funções e a dinâmica 

de Funcionamento. Na segunda avaliação do referido ano, houve uma pequena melhora nos 

resultados estatísticos quando 47,37% dos técnicos administrativos avaliaram o quesito 

como excelente e muito bom, permanecendo como fragilidade. Nos resultados do segundo 
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ano do triênio em curso, o seguimento avaliou o item como fragilidade com 18,18% de 

excelente e muito bom, como pode ser observado no percentual acima. Visto que as 

informações deste quesito conforme resultados nos dois anos avaliados, não são 

compartilhadas com este seguimento pelo grupo gestor da IES. Os dados demonstram uma 

expressiva fragilidade, necessitando de ações que minimizem esta situação. 

Em relação ao conhecimento dos procedimentos administrativos relacionados à sua 

função na Faculdade Serra do Carmo, os técnicos administrativos, conforme resultados 

do triênio antecessor e as parciais do triênio vigente, os técnicos administrativos 

reconhecem os procedimentos administrativos relacionados a sua função de forma 

excelente. Sendo a avaliação de 2018/1, o quesito foi avaliado em 62,50% nas variáveis 

excelente, muito bom. Em 2018/2, 84,22% nas variáveis supracitadas. Em 2019 manteve 

nível da satisfação do seguimento com 72,72%. O item foi bem avaliado pelos participantes 

do processo avaliativo, configurando como potencialidade até aqui pela maioria dos 

participantes deste seguimento. Item não avaliado nos seguimentos dos discentes e 

docentes. 

No que tange a percepção dos os docentes quanto as atividades da Coordenação 

estimular a interdisciplinaridade e discussão sobre o currículo do curso, conforme 

dados estatísticos parciais do triênio 85,12% dos participantes no primeiro ano avaliado e 

79,16% no segundo ano do triênio em curso consideram as variáveis excelente e muito 

bom. Sendo um resultado positivo nos dois anos do triênio em curso. Item não avaliado nos 

seguimentos dos discentes e técnicos administrativos. 

Quando indagados sobre o conhecimento do Regimento Interno da Faculdade Serra do 

Carmo, os técnicos administrativos, avaliaram como potencialidade por 63,16% dos 

técnicos administrativos conhecem a Regimento Interno e 36,85% demonstraram 

desconhecer sobre o assunto ou conhecer de forma insuficiente. 

Questionados sobre as informações dos procedimentos administrativos estão 

organizadas em forma de manual, os técnicos administrativos, nos resultados 

preliminares do triênio vigente, no primeiro ano avaliado com uma média de 48,68%, os 

técnicos administrativos consideraram as variáveis excelente e muito bom. No segundo ano 

houve redução neste percentual para 36,36%. Este quesito é avaliado como fragilidade. 

Ainda apresentou queda no percentual conforme pode ser observado nos dados estatísticos 

obtidos nas avaliações dos dois anos do triênio em curso. A sugestão é divulgar os manuais 

de procedimentos administrativos para conhecimento das equipes administrativas para 

maior visualização e amplitude desta organização. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira Paramos aqui. 

 

Quanto a percepção dos discentes em relação aos reinvestimentos nos cursos 

(Livros, equipamentos etc.) em relação aos valores pagos nas mensalidades, os 

resultados apresentaram fragilidade na primeira avaliação com 45,13% nas variáveis 

excelente e muito bom. Na segunda avaliação 46,38% dos discentes, percebem frágil o 

reinvestimento no curso e relação aos valores pagos nas mensalidades. 

Com relação aos docentes, o resultado da primeira avaliação do triênio foi de 36,84% nas 

variáveis excelente e muito bom e 56,52% na segunda avaliação do triênio em curso. Os 

dados estatísticos nos dois anos do triênio foram avaliados como fragilidade, necessitando 

de ações que a minimizem. 

No tocante a compatibilidade entre os cursos oferecidos e os recursos disponíveis, os 

discentes, avaliaram como fragilidade a compatibilidade entre os cursos oferecidos e os 

recursos disponíveis com 51,16% nas variáveis excelente e muito bom.   

A respeito da avaliação da sustentabilidade financeira da Instituição, os discentes, 

avaliaram as duas questões de compatibilidade e sustentabilidade financeira como 

fragilidade com 51,16% nas variáveis excelente e muito bom.  

 

Os docentes apontam como potencialidade a questão da sustentabilidade financeira da IES 

no primeiro ano do triênio com índice de 65,22%. Já no segundo ano foi avaliado como 

fragilidade com índice de 52,17%, demonstrando necessidade de melhorias no item.  

Quanto aos investimentos em capacitação de pessoal, os técnicos administrativos, 

31,58% dos técnicos administrativos avaliaram de forma excelente, muito boa. Já no 

segundo ano do triênio 2018/2020, houve declínio para 18,18% nas variáveis excelente e 

muito bom, sendo avaliado como fragilidade pelo seguimento. A sugestão da equipe da 

avaliação interna é que este quesito requer atenção no planejamento da gestão.  

Em relação à percepção dos investimentos em recursos e equipamentos de trabalho, 

os técnicos administrativos, demonstraram nos resultados do primeiro ano do triênio em 

curso que há investimentos em recursos e equipamentos de trabalhos. Conforme dados 

obtidos, 63,16% dos avaliadores participantes apontaram as variáveis excelente e muito 

bom, obtendo resultado como potencialidade. Já nos resultados do segundo ano do triênio 

em curso, o seguimento avaliou o item como fragilidade, com 54,54% de excelente e muito 

bom. Como pode ser observado nos percentuais acima, faz-se necessário desenvolver 

ações que esclareçam o processo de gestão e planos de ações da IES para melhor 
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compreensão dos técnicos administrativos.   

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Comparando os dados apresentados nas avaliações anteriores com este resultado, os 

avaliadores consideram que a segurança nas áreas internas da Faculdade é frágil, com 

46,75% nas variáveis excelente e muito bom. Os resultados sinalizam insatisfação dos 

discentes que deve ser considerada para que a IES trabalhe ações assim como divulgação 

de melhorias no quesito segurança interna. 

No primeiro ano do ciclo em curso, os docentes avaliaram a segurança nas áreas internas 

da Faculdade Serra do Carmo de forma muito boa com media de 65,10% nas variáveis 

excelente e muito bom, demonstrando potencialidade. Já na avaliação do segundo ano do 

triênio a segurança interna apesar da contratação de um guarda para monitorar a entrada e 

saída da IES foi avaliada como fragilidade com 56,52% dos avaliadores nas variáveis 

excelente e muito bom, mais uma vez demonstrando inconsistência no ato de avaliar. 

 

Os técnicos administrativos, no primeiro ano do ciclo avaliativo 2018/2020, avaliaram a 

segurança nas áreas internas da Faculdade Serra do Carmo como fragilidade com média de 

51,31% de variáveis excelente e muito bom. Já na avaliação do segundo ano do triênio 

apesar da contratação de um guarda para monitorar a entrada e saída da IES, continuou 

sendo avaliada como fragilidade com 54,54% de variáveis excelente e muito bom, 

demonstrando insegurança e insatisfação deste público na questão de segurança interna. 

Este resultado poderá ser pelo fato de ter aulas nos três períodos e o segurança estar 

presente nos períodos matutino e noturno.  A sugestão é manter o segurança na IES em 

todo período de funcionamento da faculdade.  

Quanto à avaliação dos serviços de limpeza das instalações da Faculdade, os 

discentes, demonstraram satisfação por 67,43% dos participantes, caracterizando como 

potencialidade da IES. No segundo ano avaliado 70,21% dos participantes apontaram as 

variáveis excelente e muito bom. Com estes resultados os acadêmicos demonstraram 

satisfação nos dois anos do triênio avaliado quanto a limpeza das instalaçoes.  

Em relação à limpeza das instalações administrativas a avaliação foi positiva nos dois 

anos do triênio vigente entre os docentes com media de 78,60% no primeiro ano avaliado e 

no segundo ano 69,56 dos participantes nas variáveis excelente e muito bom. É um ponto 

positivo visto que são inúmeros os fatores que influenciam o trabalho dos profissionais de 
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uma empresa. A temperatura do ambiente, a organização, o barulho, o espaço, como 

também, a limpeza e higiene do local de trabalho exercem influência sobre a produtividade 

dos colaboradores. 

Os técnicos administrativos, avaliaram a limpeza nas instalações administrativas como 

potencialidade nos dois anos do triênio vigente. No primeiro ano com 94,24% dos 

participantes respondendo as variáveis excelente e muito bom e no segundo ano do ciclo 

avaliativo com 100% nas variáveis excelente e muito bom. É um ponto positivo visto que os 

percentuais têm consistência em todos os processos não avaliado nos seguimentos dos 

discentes. 

Os resultados parciais do triênio, quanto a acessibilidade das instalações 

administrativas avaliada pelos docentes, foram de 51,94% no primeiro ano e 52,18% no 

segundo ano avaliado. Conclui-se que os docentes, percebem a acessibilidade às 

instalações administrativas como fragilidade. É um resultado que carece ser discutido com 

o seguimento de docentes para um melhor entendimento da questão.   

No âmbito da avaliação dos técnicos administrativos, os resultados parciais do triênio 

2018/2020 apresentaram uma média de 69,73% no primeiro ano e 90,90% no segundo ano 

avaliado nas variáveis excelente e muito bom. Conclui-se que os técnicos administrativos, 

percebem a acessibilidade às instalações administrativas como potencialidade. É um ponto 

positivo visto que os percentuais têm consistência em todos os processos avaliativos do 

triênio e dos ciclos antecessores.  

Na avaliação da acessibilidade aos banheiros da IES, os discentes, demonstraram 

satisfação. Mais uma potencialidade na estrutura física da IES com media de 67,41% no 

primeiro ano e 72,71% no segundo ano avaliado, nas variáveis excelente e muito bom. 

Comparando os resultados com as avaliações anteriores conclui-se que representa um alto 

índice de satisfação com acessibilidade na IES.  

Os docentes percebem a acessibilidade aos banheiros como potencialidade, porém com um 

índice estatístico quase no limite do parâmetro definido para análise desta avaliação, 

configurando um item a ser melhorado. É um quesito que precisa ser discutido com os 

docentes para chegar a um entendimento deste resultado. Porque os banheiros da IES 

todos atendem a lei 10.098 de dez. de 2000 e Lei  Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no que 

tange acessibilidade em sua amplitude para acessos em espaços públicos.   

 

Quanto à limpeza dos banheiros, 64,19% dos docentes, no primeiro ano deste triênio, 

avaliaram a limpeza dos banheiros de forma excelente e muito boa, configurando satisfação 

neste quesito avaliado. Já no segundo ano o item foi avaliado em 56,52%, configurando 
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fragilidade. É quesito a ser observado e melhorado na IES. 

Comparando os resultados desta avaliação parcial com os triênios anteriores, os técnicos 

administrativos vêm demonstrando satisfação com a limpeza dos banheiros. No 

primeiro ano deste triênio, 94,24% avaliaram a limpeza dos banheiros com as variáveis 

excelente e muito boa, configurando satisfação neste quesito avaliado. No segundo ano o 

item foi avaliado em 100%, permanecendo como potencialidade. É um item que vem 

mantendo em um patamar positivo entre as avaliações do seguimento de técnicos 

administrativos. 

Comparando os dados apresentados nas avaliações anteriores, a percepção dos docentes 

quanto à acessibilidade da biblioteca, alcançou o índice estatístico de 77,69% no primeiro 

ano avaliado e 73,91% no segundo ano. Os avaliadores consideram a acessibilidade da 

biblioteca de forma excelente, demonstrando um alto grau de satisfação dos docentes para 

este quesito. 

Os discentes demonstraram nos dados coletados grande satisfação quanto ao ambiente 

de estudo da biblioteca com índice de 66,89%, sendo uma potencialidade. O dado 

contradiz na questão aberta quando foi solicitado maior investimento na ampliação do 

ambiente da biblioteca para melhorar o nível de satisfação dos alunos.  

Os dicentes avaliaram que os espaços físicos da biblioteca atendem aos anseios da 

comunidade acadêmica com 46,75 na primeira avaliação e 49,90% na segunda avaliação. 

Se faz necessário investimentos na ampliação dos espaços da biblioteca para melhorar o 

nível de satisfação dos alunos. 

Na avaliação do acesso a rede de computadores (Internet sem fio), os resultados 

sinalizam uma alta insatisfação dos discentes quanto ao acesso à internet em sem fio em 

todas as avaliações realizadas, com índices estatísticos de 24,86% no primeiro ano avaliado 

e 29,62% no segundo ano.  A IES vem investindo em equipamentos tecnológicos para wi-fi 

no intuito de sanar os problemas e ampliar a qualidade dos serviços prestados. As melhorias 

como o aumento da capacidade da internet sem fio e o acesso individual por meio do RA do 

aluno foram divulgadas, mas ainda assim não foi reconhecida pela maioria dos discentes. 

 Os docentes apresentaram resultados que sinalizam uma alta insatisfação do seguimento 

com o acesso à internet sem fio em todas as avaliações realizadas, com os índices 

estatísticos de 27,91% no primeiro ano avaliado e 30,44% no segundo ano. A IES vem 

investindo em equipamentos tecnológicos (wireless) no intuito de sanar os problemas 

apontados e ampliar a qualidade dos serviços prestados. As melhorias como o aumento da 

capacidade da internet sem fio e uma rede exclusiva para acessos dos docentes, mas ainda 
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assim não resolveu o problema de sinal de internet para este seguimento.  

 

Em relação às condições de uso e instalações do laboratório de informática, os 

discentes sinalizam insatisfação com media de 45,55% no primeiro ano avaliado e 51,08% 

no segundo ano do triênio em curso. A IES vem investindo em melhorias para sanar o 

problema e melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

 

No tocante à percepção dos docentes quanto aos espaços disponíveis nos auditórios, os 

dados demonstram uma expressiva fragilidade, a média do primeiro ano foi 34,44% e no 

segundo ano 21,74%.  É um item que necessita de ações que minimizem a fragilidade 

apontada no histórico das avaliações.  

Quanto a limpeza nos auditórios, os docentes percebem a limpeza nos auditórios como 

potencialidade nos dois anos deste triênio com media de 76,43% no primeiro ano avaliado e 

65,22% no segundo ano.  

Na avaliação da acústica do auditório pelos discentes, tanto os resultados das 

avaliações anteriores quanto as duas avaliações deste triênio, sinalizam insatisfação com 

media de 36,11% na primeira avaliação e 33,12% na segunda avaliação do triênio em 

curso. Como pode ser observado nos índices apresentados, se faz necessário que a IES 

invista em melhorias para sanar o problema e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados. 

Os docentes percebem a acústica do auditório como fragilidade nos dois anos deste 

triênio. No primeiro ano avaliado somente 30,09% avaliou como excelente e muito bom e 

no segundo ano do triênio o índice caiu para 26,09%. Os dados demonstram uma 

expressiva fragilidade, necessitando de ações que a minimizem esta questão. Se faz 

necessário que a IES invista em melhorias para sanar o problema e melhorar a qualidade 

dos serviços prestados nos auditórios. 

Quanto ao ambiente para as aulas ser apropriado quanto a acústica, luminosidade e 

ventilação, os discentes consideram apropriados com media de 52,34% na primeira 

avaliação e 58,07% e na segunda avaliação do triênio em curso. Os resultados sinalizam 

uma pequena insatisfação dos discentes a qual deve ser considerada pela IES. Se faz 

necessário a IES investir em melhorias para sanar o problema quanto a infraestrura 

visando a qualidade dos serviços prestados. 

Os docentes percebem a acústica no auditório como fragilidade nos dois anos deste 

triênio. No primeiro somente 30,09% avaliou como excelente e muito bom, já no segundo 

ano do triênio o índice caiu para 26,09%. Os dados demonstram uma expressiva 
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fragilidade, necessitando de ações que minimizem esta questão. Se faz necessário que a 

IES invista em melhorias para sanar o problema e melhorar a qualidade dos serviços 

prestados nos auditórios.  

Os espaços disponíveis nas salas de aula foram avaliados pelos docentes de forma 

excelente, com 73,80%, demonstrando alto índice de satisfação. Já no segundo ano o item 

foi avaliado como fragilidade com 52,17%. Mais um item a ser debatido entre o seguimento 

para um entendimento para as próximas avaliações.  

Conforme os resultados os docentes percebem a limpeza nas salas de aulas de forma 

excelente com 84,21%, demonstrando alto índice de satisfação. Já na segunda avaliação o 

item foi avaliado com 78,26%, demonstrando índice de satisfação. O que representa uma 

potencialidade no triênio em curso. 

A acessibilidade à sala dos professores foi avaliada pelos discentes como fragilidade 

com 55,95% o índice de satisfação. Já no processo avaliativo do segundo ano a média foi 

de 60,86%, havendo uma melhora neste item. É potencialidade, mas, carece 

acompanhamento do grupo gestor para o bem-estar no ambiente de trabalho do docente. 

Em relação à acessibilidade às salas de aula, os docentes, no primeiro ano do triênio  

avaliaram com a média de 61,56%, demonstrando satisfação dos docentes, porém, com os 

dados estatísticos indicando que pode melhorar. Já na avaliação do segundo ano do triênio 

o item foi avaliado como fragilidade com 56,52%, este declínio pode ser pelos problemas 

constantes no elevador que dá acesso aos pisos do prédio. 

Os docentes, percebem o espaço disponível na sala dos professores de forma excelente e 

muito boa com 73,80%, no primeiro ano do ciclo avaliativo, configurando potencialidade. No 

segundo ano do triênio o índice estatístico caiu para 52,18%, configurando fragilidade no 

item avaliado. Talvez a diferença nos resultados foi devido a mudança de espaço físico da 

sala dos professores. 

Quanto aos serviços de limpeza na sala dos professores, 88,21% dos docentes, no 

primeiro ano do ciclo avaliativo, percebem de forma excelente e muito bom. No segundo 

ano, apesar de também configurar potencialidade, conforme parâmetro pré-definido para a 

análise do ano avaliado, 69,56% deste seguimento avaliador se diz satisfeito com a limpeza 

da sala dos professores, registrando um percentual 18,65% menor que o primeiro ano do 

triênio avaliado. O item continua como potencialidade, porém merece atenção por parte dos 

responsáveis.  
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Quando indagados sobre a qualidade e diversidade de produtos de consumo da 

cantina, os discentes sinalizam uma pequena insatisfação com os serviços oferecidos 

pela cantina com media de 52,52% no primeiro ano avaliado e 50,75% no segundo ano nas 

variáveis excelente e muito bom. Faz-se necessário que a IES investigue e realize ações 

efetivas para melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Os docentes sinalizam insatisfação com a qualidade, diversidade dos produtos oferecidos 

pela cantina com media de 51,94% no primeiro ano avaliado e 47,82% no segundo ano nas 

variáveis excelente e muito bom. Faz-se necessário que a IES investigue e proponha ações 

efetivas para melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Entre os técnicos administrativos, comparando os resultados dos ciclos antecessores e as 

parciais deste triênio 2018/2020, há satisfação dos técnicos administrativos com a 

qualidade, diversidade dos produtos oferecidos pela cantina. Com uma média de 

80,10% no primeiro ano deste ciclo e 72,72% no segundo ano nas variáveis excelente, 

muito bom. É um item que vem mantendo um patamar positivo entre o seguimento dos 

técnicos administrativos. 

Os discentes consideram de forma razoável o atendimento e a qualidade dos serviços 

prestados pela reprografia com uma média de 59,62% no primeiro ano deste ciclo e 

67,23% no segundo ano nas variáveis excelente, muito bom. Os dados demonstram uma 

certa fragilidade no atendimento e a qualidade dos serviços prestados pela reprografia. 

Quanto aos docentes, 91,30% avaliaram de forma excelente e muito bom na avaliação do 

primeiro ano deste triênio, já no segundo ano houve uma redução para 60,87%. Os 

resultados sinalizam uma redução de 30% no percentual de um ano para o outro. Uma 

possibilidade para a queda no índice é o aumento de alunos na IES, consequentemente, 

cresce a demanda na copiadora. 

Em relação à percepção dos espaços para atendimento administrativo, os docentes, 

nos dois resultados parciais do triênio, avaliaram os espaços para atendimentos nas 

instalações administrativas de forma frágil, com média de 58,93% no primeiro ano avaliado e 

52,17% no segundo ano do triênio, demonstrando fragilidade no item. Apontando uma 

questão a ser melhorada. 

Os técnicos administrativos, nos dois resultados parciais do triênio, avaliaram os espaços 

para atendimentos nas instalações administrativas de forma frágil, com média de 

48,19% no primeiro ano avaliado e 45,45% no segundo ano do triênio, demonstrando 

fragilidade no item e apontando uma questão a ser melhorada na IES. O problema da 
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insatisfação poderá ser por questões pontuais como ergometria, espaço adequados para 

intervalos intrajornadas de trabalho etc... A sugestão é reunião dos gestores com este 

seguimento para entendimento do resultado e buscar soluções para potencializar o item 

espaços para atendimento administrativo.  

Entre os Técnicos administrativos, a conservação e manutenção das instalações prediais, 

vêm sendo avaliada como potencialidade.  Com uma média de 80,10% no primeiro ano 

deste ciclo e 72,72% no resultado do segundo ano foram considerados como excelente e 

muito bom. Este item vem mantendo um patamar positivo entre as avaliações do 

seguimento de técnicos administrativos.  
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5 ANÁLISES E RESULTADOS  
 

EIXO 1: Planejamento e Avaliação 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Seguimento Item Avalido 2018 2019 Potencialidade  Fragilidade Ação proposta 

Discentes Quanto ao conhecimento sobre a 
Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) que coordena os trabalhos 
da avaliação institucional da 
Faculdade Serra do Carmo e seu 
trabalho realizado 

60% 63,40% X  - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

 
 
68,09% 

 
 
81,81% 

 
X 

 - 

Discentes No quesito divulgação dos 
resultados da última Avaliação 
Institucional.  

47,19% 44,42%  X Divulgar as ações planejadas a curto, médio e longo 
prazo e as melhorias implantadas a cada semestre Docentes 61,56% 65,22% X  

Técnicos 
Administrativos 

68,09%  45,45% 2018 2019 

Discentes No quesito ações, projetos e/ou 
melhorias decorrentes da 
Avaliação Institucional 
 
 

50,08% 50,91%  X  
Divulgar amplamente (mídias internas e externas) 
as melhorias implantadas . 

Docentes 69,44% 47,83%      2018     2019 

Técnicos 
Administrativos 71,71% 

 
45,45% 

      
2018 

     
2019 

Discentes Relacionado a  apresentação dos 

objetivos gerais e específicos 

claros, abrangentes e compatíveis 

com a concepção do curso 

n/a n/a   - 

Docentes 82.95% 82,61% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

EIXO 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Discentes Quanto ao conhecimento da n/a 78,20% X   
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Docentes Missão da Faculdade Serra do 

Carmo 

n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

 
74,34% 

 
72,72% 

X  - 

Discentes Reconhecimento da articulação, 
bem como coerência entre a 
missão institucional e a prática 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

79,60% 63,64% X  - 

Discentes 
Objetivos, ementas, matriz 
curricular que constam no Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC foram 
apresentados no decorrer do 
semestre letivo 

65,15 78,20 X  - 

Docentes 76,43% 78,26% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

 

n/a 

 

n/a 

  - 

Discentes Reconhecimento da articulação, 
bem como coerência entre a 
Missão Institucional e os Planos 
de Ensino 

63,75% n/a X  - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes Integração da articulação, bem 
como a coerência entre a missão 
institucional e os projetos de 
iniciação científica desenvolvidos 
pelo seu curso 

60,07% 66,39% X  - 

Docentes 78,60% 82,61% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

 

n/a 

 

n/a 

  - 

Discentes Articulação, bem como a 
coerência entre a Missão 
Institucional e as atividades 
Artísticas e Culturais 

57,28% 61,06% 2019 2018 Implementar as ações porpostas no PDI 

Docentes 49,77% 60,86% 2019 2018 

Técnicos 
Administrativos 

    - 



    

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

Faculdade Serra do Carmo  
Comissão Própria De Avaliação – CPA 
Resultado Parcial do Triênio 2018/2020. 42  

desenvolvidas. n/a n/a 

Discentes coordenação dos cursos em 
informar aos docentes as 
competências a serem 
desenvolvidas a nas disciplinas 

n/a n/a   - 

Docentes 73,80% 78,26% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
Discentes 

Atividades relacionadas à 
Diversidade (Etnias, Gênero e 
outros) desenvolvidas pela 
Faculdade Serra do Carmo para a 
inclusão social 

 
52,78% 

 
56,91% 

  
X 

Divulgação dos projetos interativos já realizados em 
disciplinas especifícas buscar envolver todo público 
da IES para maior reconhecimento destas ações 
entre os acadêmicos 

Docentes 65,10% 56,52% 2018 2019 

Técnicos 
Administrativos 

 
75% 

 
94,74% 

 
X 

 - 

Discentes  
 
 
Atividades relacionadas à questão 
ambiental, desenvolvidas pela IES 

40,60% 44,76%  X Desenvolver as atividades relacionadas às questões 
ambientais  de maneira que todos os seguimentos 
da IES compreendam a sua importância no 
processo de preservação ambiental e 
exaustivamente linkada com o instrumento de 
avaliação no eixo 2 e na dimensão 3 - 
Responsabilidade Social e PDI 

Docentes 48,97% 39,13%  X 

 
 
Técnicos 
Administrativos 

 
 
 
62,83% 

 
 
 
45,45% 

 
 
 

2018 

 
 
 

2019 

Discentes As políticas e práticas de 
responsabilidade social como 
ações extensionistas, incentivo a 
cultura, entre outros 

64,05% 74,88% X  - 

Docentes 81,23% 86,96% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

 
80,59% 

 
63,63% 

 
X 

 - 

Discentes As atividades comprometidas 
com a responsabilidade social 
desenvolvidas pela Faculdade 
Serra do Carmo atendem à região 
em que a instituição está inserida 

59,59% n/a  X Trabalhar dinamismo na divulgação do trabalhos 
realizados 

Docentes 69,45% 73,92% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

 
80,09% 

 
81,81% 

 
X 

 - 
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EIXO 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Discentes Ações e divulgação das atividades 
de extensão realizadas pela 
Faculdade Serra do Carmo 

54,13% 66,89%  
2019 

 
2018 

A proposta é continuar as ações e melhorando-as 
até atingir um entendimento positivo entre os 
seguimentos avaliadores Docentes 57,20% 56,52%  X 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
As ações praticadas pela 
Faculdade Serra do Carmo em 
prol da integração entre ensino, 
pesquisa e extensão 

54,99% 66,89% 2019 2018  Discutir a questão com o grupo de docentes para 

um entendimento da fragilidade encontrada nos 

resultados dos processos avaliativos realizados 

 Continuar o avanço na conscientização do público 

avaliador quanto ao trabalho da IES; 

 Divulgar  amplamente as atividades desenvolvidas  

em sua comunidade acadêmica tanto aos 

docentes como aos discentes. 

Docentes  
40,16%, 

 
47,83% 

  
 

X 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
Realização de eventos que 
socializam a sua produção 
técnico-científica (Semana 
Acadêmica, ciclos de seminários 
etc.) 

63,70% 69,38%  
X 

  
 
- Docentes  

 
69,45% 

 
 
65,21% 

 
 

X 

 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes inclusão de pessoas com 
deficiência e acessibilidade, 
(apoio psicopedagógico, 

46,09% 53,57%  X  Modernização e adequação das condições de 

acesso a pessoas com necessidades especiais. 

 Implantar mais campanhas educativas quanto a 

Docentes 66,36% 47,82% 2018 2019 
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intérprete de libras entre outros) acessibilidade na IES 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Discentes Na avaliação da comunicação 
entre a Instituição e a 
comunidade interna e externa 

55,58% 68,55% 2019 2018 Efetivar as metas e ações propostas no PDI para 
melhorar os índices da avaliação interna 

Docentes 68,53% 73,91% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

76,48% 63,63% X  - 

Discentes Avaliação dos aspectos que dizem 
respeito às atividades da IES nos 
meios de comunicação locais (TV, 
jornal, rádio, site, redes sociais) 

43,44% 63,39%  2019 2018  
Divulgar maciçamente as ações desenvolvidas pela 
IES  no cumprimento do PDI 

 
Docentes 

 
46,68% 

 
66,66% 

 
2019 

 
2018 

Técnicos 
Administrativos 

 
50% 

 
50% 

 
 

 
X 

 
Discentes 

Registros e os resultados da 
ouvidoria são efetivamente 
levados em consideração pelas 
instâncias acadêmicas e 
administrativas da Faculdade 
Serra do Carmo 

 
40,77% 

 
n/a 

  
X 

Efetivar o funcionamento em espaço físico definido 
para uma maior visualização e amplitude deste 
atendimento 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

 
76,48% 

 
63,63% 

 
X 

 - 

Discentes  
 
Funcionamento da ouvidoria 
segundo os padrões de qualidade 
claramente estabelecidos, 
dispondo de pessoal e 
infraestrutura adequada 

40,65% 45,42%  X  Ampliar  e mais a divulgar dos trabalhos da 

ouvidoria. Assim como efetivar o funcionamento 

do espaço físico para uma maior visualização e 

amplitude deste atendimento separando-o do 

setor de marketing;  

 Divulgar na página da instituição, nas salas de 

aula, nas redes sociais, via e-mail e Watts Zap os 

horários de funcionamento da Ouvidoria. 

 
 
 
Docentes 

 
 
 
40,16% 

 
 
 
56,52% 

  
 
 

X 
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Designar profissional específico para a função. 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
 
As informações internas fluirem 
de maneira satisfatória 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

 
57,90% 

 
27,27% 

  
X 

Melhorar estes resultados através de reuniões para 
divulgação de informações gerais da IES para o 
grupo 

Dimensão 9: Políticas de atendimento ao discentes 

Discentes  
 
avaliação do atendimento geral 
da instituição 

59,44% 66,22% 2019 2018 Fazer cumprir o item 7.4 do PDI “ [...] deve ser 
estruturada com o propósito de proporcionar aos 
professores, estudantes e membros da comunidade 
um atendimento com qualidade e presteza”. 

Docentes 71,62% 73,91% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes andamento das solicitações 
destinadas à Secretaria 
Acadêmica 

57,79% 61,40%  
2019 

 
2018 

Criar campanhas para divulgar as funções dos 
setores administrativos entre os discentes 

Docentes 80,78% 78,26% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
Avaliação do atendimento da 
biblioteca 

78,39% n/a X  - 

Docentes 86,05% 82,61% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes discentes ter apoio de um núcleo 
de assistência social e Psicológica 

n/a n/a   - 

Docentes 83,87% 69,56% X  - 

Técnicos n/a n/a   - 
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Administrativos 

Discentes Núcleo de Assistência Pedagógica 
e Psicológica de Apoio aos 
Discentes 

57,32% 63,39% 2019 2018 Consolidar e divulgar o Programa de Atenção aos 
Discentes e aos Egressos conforme PDI 

Docentes 83,87% 69,56% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
acompanhamento de egressos 
da instituição se existem ações 
de acompanhamento ao aluno 
egresso (cadastro de egressos, 
ofertas de cursos de pós-
graduação) 

n/a n/a   - 

Docentes  
 
 
57,89% 

 
 
 
52,17% 

  
 
 

X 

 Efetivar o acompanhamento do item 6.5 do PDI; 

 Criar um relacionamento entre a Faculdade Serra 

do Carmo e seus ex-alunos, a IES mantém em seu 

site oficial o Portal do Egresso, que assegura um 

canal permanente de comunicação e troca de 

informações entre os egressos e a Instituição. 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5:  Políticas de Pessoal 

Discentes número de técnico-
administrativos ser suficiente 
para atender satisfatoriamente a 
Faculdade Serra do Carmo 

57,32% 63,39% 2019 2018 Investir em qualificação de pessoal e ampliar o 
quantitativo de atendimentos virtuais Docentes 69,56% 47,83% 2018 2019 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes organização, por parte dos 
servidores, no desempenho de 
suas atividades 

82,95% 86,95% X  - 

Docentes 70,86% 78,26% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes preocupação transparente da 
Instituição na revisão de suas 
ações e de seu planejamento 

 
n/a 

 
n/a 

  - 

     Implantar ações de transparências e melhorias da 
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Docentes 
 
 

visando melhorar a qualidade do 
trabalho que desenvolve, assim 
como, adequação das condições 
de trabalho oferecidas pela 
Faculdade Serra do Carmo. 

60,64% 52,18% 2018 2019 qualidade de trabalho; 
 
Capacitar dos funcionários, no âmbito da política 
institucional, é considerada meta prioritária da 
FASEC enfatizando a qualificação e a atualização 
sistemática dos recursos humanos para o exercício 
pleno e eficiente de suas atividades.   

 
Técnicos 
Administrativos 

 
56,25% 

 
57,90% 

  
X 

Discentes  
PCCs (Plano de Cargos Carreira e 
Salários) para valorização da 
qualificação (cursos de 
aperfeiçoamento, titulação, entre 
outros) na Instituição existe 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

 
 
25,16% 

 
 
09% 

 
 
 

 
 

X 

Apresentar e implementar os critérios para a 

Progressão Funcional estabelecido no PCCs (Plano 

de Cargos Carreira e Salários) de maneira clara e 

efetiva para valorização dos funcionários da FASEC. 

Discentes espaço físico destinado ao 
desenvolvimento das atividades 
administrativas apresenta boas 
condições de trabalho 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

 
62,50% 

 
78,94% 

 
X 

 - 

Discentes  
responsabilidade no desempenho 
dos servidores suas tarefas diárias 

69,97% 78,20% X  - 

Docentes 86,95% 82,95% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Discentes  
informações sobre localização e 
acessos dos procedimentos 
administrativos 

46,49% 67,22% 2019 2018 Desenvolver a gestão institucional integrada 
eficiente e eficaz conforme PDI. 

Docentes 73,33% 78,26% X  - 

Técnicos n/a n/a   - 
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Administrativos 

Discentes A atuação dos gestores (direção, 
assessores, chefes de setor e 
coordenadores) atender às 
demandas e resolvem os 
problemas que surgem com 
rapidez 

57,27% 62,07% 2019 2018  
Implementar os processos de gestão institucional 
por meio de resultados obtidos na autoavaliação e 
avaliações externas conforme PDI 

Docentes 93,01% 82,61% X  

 
Técnicos 
Administrativos 

 
76,48% 

 
45,45% 

 
2018 

 
2019 

Discentes  
tempo disponível da 
Coordenação para o atendimento 
aos discentes/docentes 

59,42% 62,23% 2019 2018 Implementar a gestão institucional por meio de 
resultados obtidos na autoavaliação e avaliações 
externas conforme ações previstas no item 1.5.6 do 
PDI vigente 

Docentes n/a 83,34% X  - 

Técnicos 
Administrativos n/a n/a 

  - 

Discentes  
Coordenação dos cursos quanto 
ao andamento das solicitações 

60,38% 64,56% X  - 

Docentes n/a 78,26% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes Informações sobre organização 
dos procedimentos 
administrativos 

n/a n/a   - 

Docentes 68,08% 65,21% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
 
Organograma na Instituição 
identificando a hierarquia das 
funções e a dinâmica de 
funcionamento 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

 
Técnicos 
Administrativos 

 
 
33,06% 

 
 
18,18% 

  
 

X 

Apresentar o organograma Institucional da FASEC 

para apresentação e esclarecimentos da 

hierarquização das funções e dinâmica de 

funcionamento da instituição. 
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Discentes Conhecimento dos 
procedimentos administrativos 
relacionados à sua função na 
Faculdade Serra do Carmo 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

73,36%   72,72% X  - 

Discentes Atividades da coordenação 
estimulam a interdisciplinaridade 
e discussão sobre o currículo do 
curso 

n/a n/a   - 

Docentes 85,12% 79,16% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes Conhecimento do Regimento 
Interno da Faculdade Serra do 
Carmo 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

63,16% n/a X  - 

Discentes Informações dos procedimentos 
administrativos estão organizadas 
em forma de manual 

n/a n/a   Criar uma equipe com líderes de cada setor para 
redigir os manuais de procedimentos 
administrativos. Pois é um documento que deverá 
existir em todos setores da instituição para que 
todos tenham ciência da organização e dos 
procedimentos de trabalho na instituição. 

Docentes n/a n/a   

Técnicos 
Administrativos 

48,68% 36,36%  X 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Discentes Reinvestimentos nos cursos 
(Livros, equipamentos etc.) em 
relação aos valores pagos nas 
mensalidades 

45,13% 46,38%  X  
Divulgar semestralmente os investimentos feitos 
em biblioteca, capacitação de professor, estrutura 
física, etc. por meio dos canais de comunicação da 
FASEC (e-mail, site, instagram, faceboock) etc. 

Docentes 36,84% 56,52%  X 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   

Discentes Compatibilidade entre os cursos 
oferecidos e os recursos 
disponíveis 

51,16% n/a  X 

Docentes n/a n/a   

Técnicos n/a n/a   
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Administrativos 

Discentes  
sustentabilidade financeira da 
Instituição 

51,16% n/a  X Intensificar a divulgação com notícias no site da 
instituição, panfletos, portal do aluno entre outros Docentes 65,22% 52,17% 2018 2019 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   

Discentes investimentos em capacitação de 
pessoal 

n/a n/a    Realizar pesquisa nos setores para verificar a 

necessidade do setor para melhorar as condições 

de trabalho oferecidas pela Faculdade Serra do 

Carmo; 

 Atentar às ações previstas no item 1.5.5 do PDI 

Docentes n/a n/a   

Técnicos 
Administrativos 

 
31,58% 

 
18,18% 

  
X 

Discentes percepção dos investimentos em 
recursos e equipamentos de 
trabalho 

n/a n/a    
Rever o desenvolvimento das ações propostas no 
item 1.5.10 do PDI vigente Docentes n/a n/a   

Técnicos 
Administrativos 

63,16% 54,54% 2018 2019 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Discentes  

Segurança nas áreas internas da 

Faculdade 

 
n/a 

 
46,75% 

  
X 

 Criar campanhas para divulgação mais ostensiva 

das melhorias com segurança, por meio dos 

canais de comunicação da FASEC (e-mail, site, 

instagram, faceboock) etc; 

 Manter o segurança na IES em todo período de 

funcionamento da faculdade. 

Docentes 65,10% 56,52% 2018 2019 

Técnicos 
Administrativos 

 
51,31% 

 
54,54% 

  
X 

Discentes  
limpeza das instalações da 
Faculdade 

67,43% 70,21% X  - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos n/a n/a   - 
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Administrativos 

Discentes 
limpeza das instalações 
administrativas 

n/a n/a   - 

Docentes 78,60% 69,56% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

94,24% 100% X  - 

Discentes A acessibilidade às instalações 
administrativas 

n/a n/a   Readequar e otimizar dos ambientes necessários 
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, 
administrativas, espaços de convivência conforme 
PDI 

Docentes 51,94% 52,18%  X 

Técnicos 
Administrativos 

69,73% 90,90% X  - 

Discentes  
avaliação da acessibilidade aos 
banheiros da IES 

67,41% 72,71% X  - 

Docentes 66,36 69,57% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
limpeza dos banheiros 

n/a n/a   - 

Docentes 64,19% 56,52% 2018 2019 Promover reunião dos gestores e o docentes para 

compreensão dos resultados da avaliação 

institucional  

Técnicos 
Administrativos 

94,24% 100% X  - 

Discentes  
acessibilidade da biblioteca 

n/a n/a   - 

Docentes 77,69% 73,91% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
ambiente de estudo na Biblioteca 

n/a 66,89% X  - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 
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Discentes 

 
 
 
 
espaço físico da Biblioteca 

 
 
 
 
46,75% 

 
 
 
 
49,90% 

  
X 

Ampliar e otimizar as instalações e ambientes 
destinados aos estudos em grupos e individuais, 
acervo, área de atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. investir na ampliação 
dos espaços da biblioteca para melhorar o nível de 
satisfação dos alunos. 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
acesso a rede de computadores 
(Internet sem fio) 

24,86% 29,62%  X Melhorar a capacidade de acesso da rede nas 
dependências da IES Docentes 27,91% 30,44%  X 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes as condições de uso e instalações 
do laboratório de informática 

45,55% 51,08%  X Melhorar a capacidade do auditório e disponibilizar 
mais máquinas 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
espaços disponíveis nos 
auditórios 

n/a n/a   - 

Docentes 34,44% 21,74%    X Adequar o auditório para atender aos eventos . 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
limpeza nos auditórios 

n/a n/a   - 

Docentes 76,43% 65,22% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
Na avaliação da acústica do 
auditório 

36,11% 33,12%  X Investir em melhorias para sanar o problema de 
acústica e melhorar a qualidade dos serviços 
prestados nos auditórios 

Docentes  
30,09% 

 
26,09% 

  
X 
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Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes ambiente para as aulas é 
apropriado quanto a acústica, 
luminosidade e ventilação 

52,34% 58,07%  X Rever a ambiência das salas de aulas  

Docentes 30,09% 26,09%  X 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
espaços disponíveis nas salas de 
aula 

n/a n/a   - 

Docentes 73,80% 52,17% 2018 2019 Efetuar reuniões com o seguimento para discussão 
do tema 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
limpeza nas salas de aulas 

n/a n/a   - 

Docentes 84,21% 78,26% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
acessibilidade à sala dos 
professores 

n/a n/a   - 

Docentes 55,95% 60,86% 2019 2018 Abrir  linha de discussão com o seguimento quanto 
ao entendimento da questão. 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
acessibilidade às salas de aula 

n/a n/a   - 

Docentes 61,56% 56,52% 2018 2019 Criar links de entendimento com o docentes quanto 
a acessibilidade à sala de aula 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
espaço disponível na sala dos 

n/a n/a   - 

Docentes 73,80% 52,18% 2019 2019 Efetuar reuniões para discutir com os docentes 
buscando melhorar o entendimento da questão. 
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Técnicos 
Administrativos 

professores n/a n/a   - 

Discentes  
qualidade e diversidade de 
produtos de consumo da cantina 

52,52% 50,75%  X Realizar reunião com a gestora terceirizada para 
ajustes de pessoal/atendimento e qualidade de 
produtos oferecidos 

Docentes 51,94% 47,82%  X 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes  
reprografia quanto ao 
atendimento e a qualidade dos 
serviços prestados 

59,62% 67,23% 2018 2019 Realizar  reunião com o gestor terceirizado para 
ajustes de pessoal/atendimento e qualidade dos 
serviços oferecidos 

Docentes 91,30% 60,87% X  - 

Técnicos 
Administrativos 

n/a n/a   - 

Discentes espaços para atendimento 
administrativo 

n/a n/a   - 

Docentes 58,93% 52,17%  X Realizar reunião dos gestores com os seguimentos 
para entendimento do resultado e buscar soluções 
para potencializar o item espaços para atendimento 
administrativo.  

Técnicos 
Administrativos 

 
48,19% 

 
45,45% 

  
X 

Discentes conservação de edificações e 
manutenção das instalações 
prediais 

n/a n/a   - 

Docentes n/a n/a   - 

Técnicos 
Administrativos 

80,10% 72,72% X  - 
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6 EVIDÊNCIAS DOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO AO PROPOSTO NO PDI 2015/2019 

Resultados Seguimentos Ações 

Potencialidades Fragilidades 

D
is

ce
n

te
s 

D
o

ce
n

te
s 

Té
cn

ic
o

s 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
s Estratégias   desenvolvidas 

conforme PDI 
Avanços alcançados em relação 
as metas  estabelecidas no PDI 

Conhecimento sobre a 
Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) que 
coordena os trabalhos da 
avaliação institucional da 
Faculdade Serra do Carmo e 
seu trabalho realizado. 

        

Os membros da CPA divulgaram 
em todas as salas os resultados e 
também é preparada uma 
apresentação de slides a qual é 
apresentado aos avaliadores e 
postado nos portais da IES;                            
 
É realizada a devolutiva em salas 
de aulas onde é redigida ata 
assinada pelos presentes com 
espaços para críticas e sugestões. 
 

Conforme as metas 
estabelecidas no PDI, quanto a 
avaliação institucional, a CPA 
vem contribuindo para 
consolidação e otimização das 
condições essenciais ao processo 
da auto avaliação da IES e de 
seusu cursos, facilitando uma 
avaliação efetiva em todos os 
segmentos Institucionais. 
 

  

No quesito divulgação dos 
resultados da última 
Avaliação Institucional. 

  n/a   

Divulgação do processo e dos 
resultados da avaliação interna e 
implantação das ações e 
mudanças a partir dos resultados 
do processo de auto avaliação;  
 

Apesar das  diversas ações 
desenvolvidas pela CPA, o 
quesito divulgação dos 
resultados da Avaliação 
Institucional, ainda vem sendo 
um desafio. 

  

No quesito ações, projetos 
e/ou melhorias decorrentes 
da Avaliação Institucional 

      

Potencialização do uso dos 
resultados da avaliação 
institucional, bem como das 
avaliações externas para ações de 
melhoria no processo ensino 
aprendizagem;  
 

Apesar das diversas melhorias 
implantadas pela IES 
decorrentes da avaliação 
institucional, observou-se que 
ainda há desconhecimento por 
parte da comunidade. 
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Divulgar amplamente (mídias 
internas e externas) as melhorias 
implantadas. 

Apresentação dos objetivos 
gerais e específicos claros, 
abrangentes e compatíveis 
com a concepção do curso 
 
 

  n/a   n/a 

Avaliação permanente dos cursos, 
das disciplinas, do desempenho 
docente e dos projetos 
pedagógicos como um todo por 
meio da avaliação da CPA; 
 

Disponibilização de momentos de 
discussão para a elaboração dos 
PPC, envolvendo os docentes e 
discentes, por meio do NDE. 

 As estratégias estabelecidas no 
PDI vêm contribuindo para 
efetivação da apresentação dos 
objetivos gerais e específicos, 
compatíveis com a concepção 
dos cursos. 

Quanto ao conhecimento da 
Missão da Faculdade Serra 
do Carmo 
 
 

    n/a   

A divulgação das missão vem 
sendo desenvolvida por meio do 
site, nos documentos oficiais, nos 
espaços da FASEC por meio de 
cartazes,e murais e redes sociais; 
Participação efetiva da CPA e dos 
órgãos colegiados na divulgação 
da missão institucional 

 Conforme resultados da 
avaliação, a meta estabelecida 
no PDI 2015/2019 de divulgar a 
missão institucional em 100% na 
comunidade interna e externa 
da FASEC, vem obtendo bons 
resultados, porém, não 
atingindo ainda a totalidade 
estabelecida no documento 
mencionado.  

Reconhecimento da 
articulação, bem como 
coerência entre a missão 
institucional e a prática 
 
 
 

  n/a n/a   

Acompanhamento dos relatórios 
sobre o cumprimento das metas e 
ações previstas; 

Envolvimento e participação 
efetiva da CPA e dos órgãos 
colegiados no cumprimento das 

 Conforme resultados da 
avaliação a meta estabelecida no 
PDI 2015/2019  quanto ao 
reconhecimento da articulação, 
bem como coerência entre a 
missão institucional e a prática, 
vem sendo alcançada, porém, 
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 metas estabelecidas. não atingindo ainda a totalidade 
estabelecida no documento 
mencionado. 

Objetivos, ementas, matriz 
curricular que constam no 
Projeto Pedagógico do Curso 
- PPC foram apresentados 
no decorrer do semestre 
letivo 
 
 

      n/a 

Avaliação permanente dos cursos, 
das disciplinas, do desempenho 
docente e dos projetos 
pedagógicos como um todo; 
Disponibilização de momentos de 
discussão para a elaboração dos 
PPC, envolvendo os docentes e 
discentes; 

 

  
As estratégias estabelecidas no 
PDI vêm contribuindo para a 
divulgação no decorrer do 
semestre letivo dos objetivos, 
ementas, matriz curricular que 
constam no Projeto Pedagógico 
do Curso – PPC. 
 

Reconhecimento da 
articulação, bem como 
coerência entre a Missão 
Institucional e os Planos de 
Ensino 
 

  n/a n/a   

 Atualização dos projetos 
pedagógicos dos cursos, coerentes 
com as políticas constantes dos 
documentos oficiais (PDI-PPI) da 
Faculdade em acordo com a 
legislação vigente. 
 

 As estratégias estabelecidas no 
PDI vêm contribuindo para 
reconhecimento da articulação, 
bem como coerência entre a 
Missão Institucional e os Planos 
de Ensino. 

 
 
Integração da articulação, 
bem como a coerência entre 
a missão institucional e os 
projetos de iniciação 
científica desenvolvidos pelo 
seu curso 
 
 
 

      n/a 

Consolidação e articulação entre 
os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPC), o Projeto Pedagógico 
e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); 
 
Implementação de atividades de 
prática de investigação, de 
iniciação científica coerentes com 
as políticas constantes dos 
documentos oficiais da FASEC. 
Apoio à participação de docentes e 

As estratégias estabelecidas no 
PDI vêm contribuindo para 
reconhecimento da 
articulação entre a missão 
institucional e os projetos de 
iniciação científica desenvolvidos 
pelo seu curso. 
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discentes nos programas de 
iniciação científica e extensão 

  

Articulação, bem como a 
coerência entre a Missão 
Institucional e as atividades 
Artísticas e Culturais 
desenvolvidas. 

    n/a 

Incentivo aos docentes na 
participação em eventos artísticos 
e culturais da Instituição. 
 
Promoção de programas e eventos 
diversos de caráter científico, 
técnico, esportivo, cultural e 
artístico, interdisciplinar, 
transdisciplinar e outros, em 
complemento ao processo 
educacional. 
 

Faz-se necessário focar em 
apresentar evidências que 
articulam a coerência entre a 
Missão Institucional e as 
atividades Artísticas e 
Culturais desenvolvidas pelos 
(s) cursos da FASEC. Neste 
âmbito todas as atividades 
desenvolvidas deverão estar 
interligadas com a missão 
institucional.  

Coordenação dos cursos em 
informar aos docentes as 
competências a serem 
desenvolvidas a nas 
disciplinas 

  n/a   n/a 

 Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos. 

 As estratégias estabelecidas no 
PDI vêm contribuindo para os 
processos de  atuação do 
coordenação de curso. 

  

Atividades relacionadas à 
Diversidade (Etnias, Gênero e 
outros) desenvolvidas pela 
Faculdade Serra do Carmo 
para a inclusão social 

      

Ampliação das ações direcionadas 
à inclusão social, incluindo-se o 
atendimento a pessoas 
deficientes, educação das relações 
étnico-raciais, ensino de História e 
Cultura Afro- Brasileira e Africana 
e o estatuto do idoso; 

Apesar das diversas ações 
desenvolvidas pela IES, ainda se 
faz necessário a divulgação dos 
projetos interativos já realizados 
em disciplinas especifícas que 
busquem envolver todo público 
da IES para maior 
reconhecimento destas ações 
entre os acadêmicos. 
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Atividades relacionadas à 
questão ambiental, 
desenvolvidas pela IES 

      

Desenvolver as atividades 
relacionadas às questões 
ambientais de maneira que todos 
os seguimentos da IES 
compreendam a sua importância 
no processo de preservação 
ambiental e exaustivamente. 
 

Desenvolver projetos 
interdisciplinares relacionados 
as questões ambientais, 
fomentar debates, produções e 
apresentação de forma 
interdisciplinar com a disciplina 
de sua cátedra. 

Necessita-se estabelecer no PDI 
as políticas voltadas para 
educação ambiental. 

As políticas e práticas de 
responsabilidade social 
como ações extensionistas, 
incentivo a cultura, entre 
outros 

        

Consolidação e ampliação da 
oferta de serviços à comunidade 
utilizando os recursos disponíveis 
da Faculdade; 
 
Fortalecimento dos programas e 
projetos relacionados à defesa do 
meio ambiente, especialmente no 
âmbito da região e de sua 
inserção; 
 
Implementação da prestação de 
assistência jurídica gratuita pelo 
Núcleo de Prática Jurídica. 
 
Consolidação da prestação de 

A meta estabelecida no PDI de 
“Atuar junto à comunidade com 
pelo menos 1 (um) programa de 
responsabilidade social por 
curso existente. ”  Vem sendo 
atingida por meio de diversos 
projetos de extensão, 
destacando-se o projeto 
“Serra do Carmo em Ação, ” 
projeto social que envolve todos 
os cursos da IES, prova de que a 
cada nova edição fortalece o 
espirito de coletividade e de 
solidariedade, levando ações 
que beneficiam a comunidade 
na qual está inserida. 
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serviços de consultoria e 
desenvolvimento de projetos para 
a comunidade, em pequenas, 
médias e grandes empresas pela 
Empresa Júnior; 

A IES promove encontros para 
apresentação dos trabalhos 
voltados para o Ensino, Pesquisa 
e Extensão, bem como, divulgar 
no site, redes sociais e semana 
acadêmica da IES. 
 
A IES mantem em seu site uma 
página de notícias onde a 
comunidade interna e externa 
pode conferir as atividades de 
extensão realizadas, estas 
referidas ações envolvem o 
corpo docente em suas 
realizações 

  

As atividades comprometidas 
com a responsabilidade social 
desenvolvidas pela Faculdade 
Serra do Carmo atendem à 
região em que a instituição 
está inserida 

      

Consolidação e ampliação da 
oferta de serviços à comunidade 
utilizando os recursos disponíveis 
da Faculdade; 
 
Fortalecimento dos programas e 
projetos relacionados à defesa do 
meio ambiente, especialmente no 
âmbito da região e de sua 
inserção; 
 
Implementação da prestação de 
assistência jurídica gratuita pelo 
Núcleo de Prática Jurídica. 
 
Consolidação da prestação de 
serviços de consultoria e 

A meta estabelecida no PDI de 
“Atuar junto à comunidade com 
pelo menos 1 (um) programa de 
responsabilidade social por 
curso existente. ”  Vem sendo 
atingida por meio de diversos 
projetos de extensão, 
destacando-se o projeto 
“Serra do Carmo em Ação,”  
projeto social que envolve todos 
os cursos da IES, prova de que a 
cada nova edição fortalece o 
espirito de coletividade e de 
solidariedade, levando ações 
que beneficiam a comunidade 
na qual está inserida. 
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desenvolvimento de projetos para 
a comunidade, em pequenas, 
médias e grandes empresas pela 
Empresa Júnior; 

  

Ações e divulgação das 
atividades de extensão 
realizadas pela Faculdade 
Serra do Carmo 

    n/a 

 
Ampliação da comunicação com a 
sociedade na oferta de cursos e 
programas da instituição; 
 
Ampliação da divulgação na mídia 
eletrônica dos atos e eventos da 
FASEC e seus cursos. 

Quanto a divulgação das 
atividades da FASEC, faz-se 
necessário divulgar  amplamente 
as atividades desenvolvidas  em 
sua comunidade acadêmica 
tanto aos docentes como aos 
discentes a fim de fortalecer a 
comunicação com a sociedade 
na oferta de cursos e programas 
da instituição, bem como 
também a ampliação da 
divulgação na mídia eletrônica 
dos atos e eventos da FASEC e 
seus cursos. 

  

As ações praticadas pela 
Faculdade Serra do Carmo 
em prol da integração entre 
ensino, pesquisa e extensão 

    n/a 

 
Consolidação das atividades de 
extensão coerentes com as 
políticas constantes dos 
documentos oficiais da FASEC; 
 
Vinculação das atividades de 
extensão com a formação e sua 
relevância com o entorno; 
 
Apoio à participação de docentes e 
discentes nos programas de 
iniciação científica e extensão. 

   Apesar das ações 
desenvolvidas pela IES, faz-
se necessário: 

Discutir a questão com o 
grupo de docentes e 
discentes para um 
entendimento da fragilidade 
encontrada nos resultados 
dos processos avaliativos 
realizados; 
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 Implementar a divulgação das 
atividades desenvolvidas pela 
FASEC na comunidade 
acadêmica entre os docentes 
e discentes. 

Realização de eventos que 
socializam a sua produção 
técnico-científica (Semana 
Acadêmica, ciclos de 
seminários etc.) 
 
 

      n/a 

Apoio à participação de docentes e 
discentes nos programas de 
iniciação científica e extensão. 
 
Implantação, consolidação e apoio 
a realização de eventos tais como 
Jornadas, Semanas Acadêmicas, 
Palestras e Seminários internos e 
externos; 

 Apesar das ações 
desenvolvidas pela IES, faz-se 
necessário implementar a 
participação de docentes e 
discentes nos programas de 
iniciação científica e extensão 
 

  

Inclusão de pessoas com 
deficiência e acessibilidade, 
(apoio psicopedagógico, 
intérprete de libras entre 
outros) 

    n/a 

 
Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas 
com necessidades especiais;                                         

 
Implantar mais campanhas 
educativas quanto a acessibilidade 
na IES 

 
Consolidar a política de 

A IES conta com Programa de 
Atenção Psicopedagógica, 
Nivelamento em Língua 
Portuguesa, oferecido 
gratuitamente pela Faculdade 
Serra do Carmo; para o 
nivelamento de acadêmicos, na 
área de leitura e escrita; vagas 
exclusivas no estacionamento 
bem como elevadores e 
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contratação de funcionários com 
necessidades especiais 

 
 

 
 

banheiros adaptados. 
Porém, faz-se necessária a 
divulgação das ações 
desenvolvidas para o 
fortalecimento das políticas de  
Inclusão de pessoas com 
deficiência e acessibilidade, 
(apoio psicopedagógico, 
intérprete de libras entre 
outros). 

  

Na avaliação da comunicação 
entre a Instituição e a 
comunidade interna e 
externa 

      

 
Ampliação da divulgação na mídia 
eletrônica dos atos e eventos da 
FASEC e seus cursos; 
 
Implementação e consolidação da 
Ouvidoria suas atividades junto à 
comunidade acadêmica e à 
sociedade; 

 Faz-se necessário continuar 
investindo na melhoria do site, 
por meio de atualização 
periódica das informações via 
portal do aluno, para                  
efetivação das metas e ações 
propostas no PDI e melhorar os 
índices da avaliação interna. 
 
 

  

Avaliação dos aspectos que 
dizem respeito às atividades 
da IES nos meios de 
comunicação locais (TV, 
jornal, rádio, site, redes 
sociais) 
 
 

      

Ampliação dos mecanismos de 
comunicação e dos sistemas de 
informação de forma a promover a 
eficácia em relação à coordenação 
dos diferentes cursos 
 
Ampliação da comunicação com a 
sociedade na oferta de cursos e 
programas da instituição; 

 Houve um avanço nos aspectos 
relacionados a divulgação das 
atividades da IES nos meios de 
comunicação. No entanto se faz 
necessário continuar investindo 
nos mecanismos de divulgação 
pela IES  para atingir um 
quantitativo cada vez maior. 
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Registros e os resultados da 
ouvidoria são efetivamente 
levados em consideração 
pelas instâncias acadêmicas e 
administrativas da Faculdade 
Serra do Carmo 

  n/a   

Implementação e consolidação da 
Ouvidoria suas atividades junto à 
comunidade acadêmica e à 
sociedade; 

Efetivar o funcionamento da 
Ouvidoria em espaço físico 
definido para uma maior 
visualização e amplitude deste 
atendimento. 
 

  

Funcionamento da ouvidoria 
segundo os padrões de 
qualidade claramente 
estabelecidos, dispondo de 
pessoal e infraestrutura 
adequada 

    n/a 

 
 
 
 
 
Implementação e consolidação da 
Ouvidoria suas atividades junto à 
comunidade acadêmica e à 
sociedade;





Efetivar o funcionamento da 
Ouvidoria em espaço físico 
definido para uma maior 
visualização e amplitude deste 
atendimento. 
 
Ampliar a divulgação dos 
trabalhos da ouvidoria a curto, 
médio e longo prazo. Assim 
como efetivar o funcionamento 
do espaço físico para uma maior 
visualização e amplitude deste 
atendimento separando-o do 
setor de marketing; 
                                                                             
Divulgar na página da instituição, 
nas salas de aula, nas redes 
sociais, via e-mail e Watts Zap os 
horários de funcionamento da 
Ouvidoria. Designar profissional 
específico para a função.                                                
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As informações internas 
fluirem de maneira 
satisfatória 
 
 
 
 
 

n/a n/a   

 
Implantação do plano de 
capacitação dos funcionários 
técnico administrativos; 
 
Capacitação contínua dos gestores 
e corpo técnico administrativo, 
por meio de programas de 
treinamento específicos 
presenciais ou a distância;  
  
Implantação do Programa 
Permanente de Avaliação de 
Desempenho e Resultados. 

 Necessita-se a efetivação das 
políticas estabelecidas no PDI 
voltadas para comunicação 
interna. Também continuar o 
aprimoramento dos sistemas de 
informação para favorecer à 
comunidade acadêmica uma 
comunicação interna e externa 
com qualidade, facilitando o 
acesso às informações 
necessárias. 

  
Avaliação do atendimento 
geral da instituição 

    n/a 

 
Implantação do plano de 
capacitação dos funcionários 
técnico administrativos; 
 
Capacitação contínua dos gestores 
e corpo técnico administrativo, 
por meio de programas de 
treinamento específicos 
presenciais ou a distância;  
  
Implantação do Programa 
Permanente de Avaliaç 

• Fazer cumprir o item 7.4 do 
PDI “ [...]de proporcionar aos 
professores, estudantes e 
membros da comunidade um 
atendimento com qualidade e 
presteza”; 
 
• capacitar e melhorar o 
atendimento dos guichês de 
informação. Divulgar as 
informações no site e portal 
acadêmico. 
 

  

Andamento das solicitações 
destinadas à Secretaria 
Acadêmica 

    n/a 

Implantação do plano de 
capacitação dos funcionários 
técnico administrativos; 
 
Capacitação contínua dos gestores 

Criar campanhas para divulgação 
das funções dos setores 
administrativos entre os 
discentes para a comunidade 
acadêmica para que 
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e corpo técnico administrativo, 
por meio de programas de 
treinamento específicos 
presenciais ou a distância;  
  
Implantação do Programa 
Permanente de Avaliação de 
Desempenho e Resultados. 

compreendam a função de cada 
setor, especificamente, 
secretaria geral. 
 
 

Avaliação do atendimento 
da biblioteca 
 
   

    n/a 

 Aprimoramento e consolidação 
do processo de informatização do 
sistema de biblioteca; 
 
Ampliação e do acervo mediante a 
implantação de novos cursos e dos 
existentes; 
 
Implantação e atualização do 
acesso ao acervo via Internet para 
uso da comunidade acadêmica e 
comunidade externa; 
 
Ampliação e otimização das 
instalações e ambientes 
destinados aos estudos em grupos 
e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 
 

 O atendimento da equipe da 
biblioteca atende a qualidade na 
prestação de serviços.  

Apoio de um núcleo de 
assistência social e 
Psicológica aos discentes 
 

  n/a   n/a 

 Implementantação e manutenção 
do Programa de Apoio 
Psicopedagógico; 
 

 Conforme resultado, observa-

se uma consolidação dos 
programas de apoio ao discente, 
por meio de implementação de 
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Consolidação e adequação do 
programa de acompanhamento de 
egressos, criando oportunidades 
de formação continuada e de 
participação em atividades. 

ações quanto Programa de 
Apoio Psicopedagógico. 

  

Acompanhamento de 
egressos da instituição se 
existem ações de 
acompanhamento ao aluno 
egresso (cadastro de 
egressos, ofertas de cursos de 
pós-graduação). 

n/a   n/a 

Consolidação e adequação do 
programa de acompanhamento 
de egressos, criando 
oportunidades de formação 
continuada e de participação em 
atividades. 

 
 

A IES mantém em seu site oficial 
o Portal do Egresso, que 
possibilita um canal de 
comunicação e troca de 
informações entre os egressos e 
a Instituição. 
 
 

  

Quantitativo de técnico-
administrativos suficiente 
para atendimento  
satisfatório a comunidade 
acadêmica da Faculdade 
Serra do Carmo 

    n/a 

Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos. 

A IES necessita Investir a longo, 
médio e curto prazo em 
qualificação de pessoal e ampliar 
o quantitativo de atendimentos 
virtuais 

Organização, por parte dos 
servidores, no desempenho 
de suas atividades 

      n/a 

 Capacitação contínua dos 
gestores e corpo técnico 
administrativo, por meio de 
programas de treinamento 
específicos presenciais ou a 
distância; 

 A organização, por parte dos 
servidores, no desempenho de 
suas atividades atende a 
qualidade na prestação de 
serviços. 
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Preocupação transparente da 
Instituição na revisão de suas 
ações e de seu planejamento 
visando melhorar a qualidade 
do trabalho que desenvolve, 
assim como, adequação das 
condições de trabalho 
oferecidas pela Faculdade 
Serra do Carmo 

n/a     

 
Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 
 
Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de 
resultados obtidos na 
autoavaliação e avaliações 
externas; 
 
Implantação do plano de 
capacitação dos funcionários 
técnico administrativos; 
 
Capacitação contínua dos gestores 
e corpo técnico administrativo, 
por meio de programas de 
treinamento específicos 
presenciais ou a distância;  
  
Implantação do Programa 
Permanente de Avaliação de 
Desempenho e Resultados. 

Capacitação dos funcionários, no 
âmbito da política institucional, 
é considerada meta prioritária 
da FASEC enfatizando a 
qualificação e a atualização 
sistemática dos recursos 
humanos para o exercício pleno 
e eficiente de suas ati 
Apresentar e implementar os 
critérios para a Progressão 
Funcional estabelecido no PCCs 
(Plano de Cargos Carreira e 
Salários) de maneira clara e 
efetiva para valorização dos 
funcionários da FASEC. 
 
  

  

PCCs (Plano de Cargos 
Carreira e Salários) para 
valorização da qualificação 
(cursos de aperfeiçoamento, 
titulação, entre outros) na 
Instituição existe 

n/a n/a   

 
Desenvolvimento contínuo e 
gradual do plano de carreira 
docente e do plano de capacitação 
docente. 

 
Faz-se necessário implementar 
os critérios para a Progressão 
Funcional estabelecido no PCCs 
(Plano de Cargos Carreira e 
Salários) de maneira clara e 
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efetiva para valorização dos 
funcionários da FASEC. 

Espaço físico destinado ao 
desenvolvimento das 
atividades administrativas 
apresenta boas condições 
de trabalho 

  n/a n/a   

 Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência; 
 
Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

 O espaço destinado ao 
desenvolvimento das atividades 
administrativas apresentam 
boas condições de trabalho 

Responsabilidade no 
desempenho dos servidores 
suas tarefas diárias 

      n/a 

 Implantação do plano de 
capacitação dos funcionários 
técnico administrativos; 
 
Capacitação contínua dos gestores 
e corpo técnico administrativo, 
por meio de programas de 
treinamento específicos 
presenciais ou a distância;  
  
Implantação do Programa 
Permanente de Avaliação de 
Desempenho e Resultados. 

 Conforme resultados, as tarefas 
diárias desenvolvidas pelos 
servidores, atendem aos 
requisitos  de responsabilidade 
no desempenho de  suas 
funções. 

  

Informações sobre 
localização e acessos dos 
procedimentos 
administrativos 

    n/a 

Implantação do plano de 
capacitação dos funcionários 
técnico administrativos; 
 
Capacitação contínua dos gestores 
e corpo técnico administrativo, 
por meio de programas de 

 Conforme resultados, as 
Informações sobre localização e 
acessos dos procedimentos 
administrativos, atendem 
satisfatoriamente. 
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treinamento específicos 
presenciais ou a distância;  
  
Implantação do Programa 
Permanente de Avaliação de 
Desempenho e Resultados. 

  Atuação dos gestores 
(direção, assessores, chefes 
de setor e coordenadores) 
atender às demandas e 
resolvem os problemas que 
surgem com rapidez 

      

Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 
 
Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de 
resultados obtidos na 
autoavaliação e avaliações 
externas conforme PDI. 

 Conforme resultados, a atuação 
dos gestores (direção, 
assessores, chefes de setor e 
coordenadores) atendem 
satisfatoriamente. 

 Tempo disponível da 
Coordenação para o 
atendimento aos 
discentes/docentes. 

 
    n/a 

 
Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 
 
Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de 
resultados obtidos na 
autoavaliação e avaliações 
externas conforme PDI. 

 Conforme resultados, o tempo 
disponível da Coordenação para 
atendimento aos 
discentes/docentes atendem 
satisfatoriamente.  
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Coordenação dos cursos 
quanto ao andamento das 
solicitações. 
 
 
 
 
 
       

n/a 

 
Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 
 
Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de 
resultados obtidos na 
autoavaliação e avaliações 
externas conforme PDI. 

 Conforme resultados, o 
atendimento da Coordenação 
dos cursos atendem 
satisfatoriamente. 
 
 
 
 
 

Informações sobre 
organização dos 
procedimentos 
administrativos.   

n/a 

  

n/a 

 Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos. 

 Conforme resultados, a 
organização dos procedimentos 
administrativos atendem 
satisfatoriamente. 
 
 

  

Organograma na Instituição 
identificando a hierarquia das 
funções e a dinâmica de 
funcionamento 

n/a n/a 

  

Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de 
resultados obtidos na 
autoavaliação e avaliações 
externas conforme PDI. 

 Faz-se necessário a 
apresentação de organograma 
Institucional da FASEC para 
apresentação e esclarecimentos 
da hierarquização das funções e 
dinâmica de funcionamento da 
instituição. 

Conhecimento dos 
procedimentos 
administrativos relacionados 
à sua função na Faculdade 
Serra do Carmo.   

n/a n/a 

  

 Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 
 

 Conforme resultados, o 
Conhecimento dos 
procedimentos administrativos 
relacionados à sua função na 
Faculdade Serra do Carmo 
atendem satisfatoriamente. 
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Atividades da coordenação 
estimulam a 
interdisciplinaridade e 
discussão sobre o currículo 
do curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

n/a 

  

n/a 

 Avaliação permanente dos cursos, 
das disciplinas, do desempenho 
docente e dos projetos 
pedagógicos como um todo; 
 
Disponibilização de momentos de 
discussão para a elaboração dos 
PPC, envolvendo os docentes e 
discentes; 
 
Compreensão da 
interdisciplinaridade dos 
currículos, garantindo a formação 
das habilidades e competências 
definidas para o perfil do egresso; 
 
Adequação da metodologia e dos 
processos de avaliação, 
favorecendo a 
interdisciplinaridade entre os 
Cursos. 

 Conforme resultados, as 
atividades da coordenação 
estimulam a 
interdisciplinaridade e discussão 
sobre o currículo do curso 
satisfatoriamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento do 
Regimento Interno da 
Faculdade Serra do Carmo   

n/a n/a   

 Aperfeiçoamento da gestão 
institucional por meio de 
resultados obtidos na 
autoavaliação e avaliações 
externas; 

 Conforme resultados, o 
conhecimento do Regimento 
Interno da Faculdade Serra do 
Carmo atendem 
satisfatoriamente. 
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Informações dos 
procedimentos 
administrativos estão 
organizadas em forma de 
manual 

n/a n/a 

  

Aperfeiçoamento e melhorias nos 
processos administrativos e 
acadêmicos com a finalidade de 
agilizar os procedimentos 
acadêmicos; 
 
 
 

 Faz-se necessário criar uma 
equipe com líderes de cada setor 
para redigir os manuais de 
procedimentos administrativos. 
Pois é um documento que 
deverá existir em todos setores 
da instituição para que todos 
tenham ciência da organização e 
dos procedimentos de trabalho 
na instituição.  

  

Reinvestimentos nos cursos 
(Livros, equipamentos etc.) 
em relação aos valores pagos 
nas mensalidades 

    

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados; 
 
Implantação de novos laboratórios 
e ambientes específicos conforme 
a o plano de expansão dos cursos; 
 
Elaboração do plano anual de 
atualização e modernização dos 
laboratórios; 
 
Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência. 

 Faz-se necessário divulgar 
semestralmente os 
investimentos feitos em 
biblioteca, capacitação de 
professor, estrutura física, etc. 
por meio dos canais de 
comunicação da FASEC (e-mail, 
site, instagram, faceboock) etc. 
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Compatibilidade entre os 
cursos oferecidos e os 
recursos disponíveis 
 
   

n/a n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados; 
 

Faz-se necessário divulgar 
semestralmente os 
investimentos feitos em 
biblioteca, capacitação de 
professor, estrutura física, etc. 
por meio dos canais de 
comunicação da FASEC (e-mail, 
site, instagram, faceboock) etc. 

  

Sustentabilidade financeira 
da Instituição 

    

n/a 

Consolidação e otimização do 
programa de controle 
orçamentário da Instituição; 
 
Implantação do Plano de Execução 
Orçamentária, considerando a 
implantação de novos cursos e 
disponibilidade de recursos para 
sua operacionalização;  
  
Viabilização financeira para a 
implantação dos novos cursos e 
programas. 

Faz-se necessário intensificar a 
divulgação com notícias no site 
da instituição, panfletos, portal 
do aluno entre outros. 

  

Investimentos em 
capacitação de pessoal 

n/a n/a 

  

Implantação de programas de 
qualificação de acordo com as 
demandas identificadas; 
 
Implantação de programas de 
qualificação de acordo com as 
demandas identificadas 

 Faz-se necessário realizar 
pesquisa nos setores para 
verificar a necessidade de 
melhoria das condições de 
trabalho oferecidas, para oferta 
de capacitação periódica do 
corpo técnico administrativo da 
Faculdade Serra do Carmo.                                                
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Percepção dos investimentos 
em recursos e equipamentos 
de trabalho 
 

n/a n/a 

  

Consolidação e otimização do 
programa de controle 
orçamentário da Instituição. 
 

 Conforme resultados, se faz 
necessário investimentos em 
recursos e equipamentos de 
trabalho. 

  

Segurança nas áreas internas 
da Faculdade 

n/a 

    

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência 

 
Conforme resultados, faz-se 
necessário realizar  divulgação 
mais ostensiva das melhorias 
já efetivadas pela IES com 
relação a segurança nas áreas 
internas da Faculdade, por 
meio dos canais de 
comunicação da FASEC (e-
mail, site, instagram, 
faceboock) etc; 
  As melhorias realizadas pela 
IES foram: 

 terceirização do serviço de 
segurança de portaria; 

 envio de ofício para a 
Secretaria de Segurança 
Pública de Palmas solicitando 
Segurança externa, nas 
mediações da IES; 

 Instalação de câmeras na área 
externa da faculdade e  
catracas; 
 

 contratação de porteiro 
vigilante. 
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Limpeza das instalações da 
Faculdade 
 
     

n/a n/a 

 Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência 

 Conforme resultados, a limpeza 
das instalações da FASEC, 
atendem, satisfatoriamente. 
 

Limpeza das instalações 
administrativas 
 
   

n/a 

    

 Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência 
 

  
 
Conforme resultados, a limpeza 
das instalações da FASEC, 
atendem, satisfatoriamente. 
 

  

Acessibilidade às instalações 
administrativas 

n/a 

    

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência conforme 
PDI. 
 
Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 
 
Ampliação e otimização das 
instalações e ambientes 
destinados aos estudos em grupos 
e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

 Faz-se necessário realizar  
divulgação mais ostensiva das 
melhorias já efetivadas pela IES 
com relação a Acessibilidade às 
instalações administrativas. 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação da acessibilidade 
aos banheiros da IES, 
 
       

n/a 

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 

 Conforme resultados, a 
acessibilidade aos banheiros da 
IES atende, satisfatoriamente. 
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espaços de convivência conforme 
PDI. 
 
Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 
 
Ampliação e otimização das 
instalações e ambientes 
destinados aos estudos em grupos 
e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

 
 
 
 
 
 

  

Limpeza dos banheiros n/a 

    

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência conforme 
PDI. 
 
Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 
 
Ampliação e otimização das 
instalações e ambientes 
destinados aos estudos em grupos 
e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

  
Faz-se necessário realizar  
divulgação mais ostensiva das 
melhorias já efetivadas pela IES 
com relação a Acessibilidade às 
instalações administrativas. 
 
 
 
 
 
 
 

Acessibilidade da biblioteca 
   

n/a 
  

n/a 
 Ampliação e otimização das 
instalações e ambientes 

 Conforme resultados, a 
acessibilidade da biblioteca da 
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destinados aos estudos em grupos 
e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

IES atende, satisfatoriamente. 
 
 

 

Ambiente de estudo na 
Biblioteca     

n/a n/a 

 Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência conforme 
PDI. 
 
Modernização e adequação das 
condições de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 
 

 Conforme resultado ambiente 
de estudo da biblioteca da IES 
atende, satisfatoriamente. 
 
 

  

Espaço físico da Biblioteca 

  

n/a n/a 

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência. 
 
Ampliação e otimização das 
instalações e ambientes 
destinados aos estudos em grupos 
e individuais, acervo, área de 
atendimento, de acesso a pessoas 
com necessidades especiais. 

 Faz-se necessária a ampliação e 
otimização das instalações e 
ambientes destinados aos 
estudos em grupos e individuais, 
acervo, área de atendimento, de 
acesso a pessoas com 
necessidades especiais. investir 
na ampliação dos espaços da 
biblioteca para melhorar o nível 
de satisfação dos alunos. 
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Acesso a rede de 
computadores (Internet sem 
fio) 

    

n/a 

 Aprimoramento e consolidação 
do processo de informatização do 
sistema de biblioteca;  
 
Implantação e atualização do 
acesso ao acervo via Internet para 
uso da comunidade acadêmica e 
comunidade externa; 
 
 
Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados; 
 
 

Apesar dos investimentoso feitos 
a comunidade acadêmica ainda 
não percebe evolução quanto aos 
serviços implementados. Faz-se 
necessária a divulgação dos 
investimentos feitos pela  IEs com 

relação a acesso a rede de 
computadores (Internet sem 
fio), conforme destacados 
abaixo: 

 
 

 Atualização de servidores onde 
são hospedados os sistemas da 
instituição, aquisição de um 
servidor Dell R540 com 
capacidade de armazenamento 
de 32Tb e alta capacidade de 
processamento de dados, 
necessários implantação de 
sistema de gestão documental 
para atender as novas portarias 
de arquivos digitais exigidos 
pelo MEC, e também para 
melhor desempenho das 
aplicações e sistemas da 
instituição 

 ampliação da rede wireless 
para o 3º piso, a capacidade 
total de conexões simultâneas 
na rede wireless e de 400 
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dispositivos e gradualmente 
será expandido de acordo com 
a demanda.             

  As melhorias como o 
aumento da capacidade da 
internet sem fio e o acesso 
individual por meio do RA do 
aluno e rede exclusiva para 
acessos dos docentes, foram 
divulgadas, mas ainda assim 
não foi reconhecida pela 
maioria dos discentes.  

 Aquisição de servidor DELL 
R240 para fazer a gestão das 
redes Administrativo, 
Acadêmico e Wireless da 
instituição, o investimento visa 
melhorar o desempenho das 
redes entregando mais 
qualidade e menos quedas na 
rede devido a grande 
capacidade de carga de 
processamento de todas as 
conexões tanto da rede 
Wireless, Administrativo, 

Acadêmicos e Datacenter. 
 Aquisição e instalação de rede 

wireless exclusiva para 
professores; 

 Ampliação de acesso sem fio 
no anexo A; 
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As condições de uso e 
instalações do laboratório de 
informática. 
 
 
 
   

n/a n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 
 
Implantação de novos laboratórios 
e ambientes específicos conforme 
a o plano de expansão dos cursos 
 
 

 Faz-se necessário melhorar a 
capacidade de disponibilide de 
computadores. 
 
 
 
 
 

  

 
Espaços disponíveis nos 
auditórios. 
 
 
 
 

n/a 

  

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 
 

Faz-se necessário melhorar a 
capacidade do auditório quanto 
a oferta de espaços de ocupação 
do auditório.  
 
 

Limpeza nos auditórios 
 
 
   

n/a 

  

n/a 

 Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 
 

 Conforme resultado a limpeza 
do auditório da IES atende, 
satisfatoriamente. 
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Acústica do auditório 

    

n/a 

 Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 
 

Faz-se necessário investir em 
melhorias para sanar o problema 
de acústica e no auditório.  
 
 

  

Ambiente para as aulas é 
apropriado quanto a acústica, 
luminosidade e ventilação 
 
     

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 

 Faz-se necessário investir em 
melhorias quanto a acústica, 
luminosidade e ventilação. 
 

  

Espaços disponíveis nas salas 
de aula 

n/a 

  

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 

  Faz-se necessário investir em 
melhorias quanto a espaços em 
sala de aula. 
 
 

Limpeza nas salas de aulas. 
 
 
   

n/a 

  

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 

 Conforme resultado a limpeza 
das salas de aula da IES 
atendem, satisfatoriamente. 
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Acessibilidade à sala dos 
professores 

n/a 

  

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 

  Conforme resultado a limpeza 
das salas de aula da IES 
atendem, suficientemente. 
 

  

Acessibilidade às salas de 
aula 

n/a 

  

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 

 Conforme resultado a 
acessibilidade das salas de aula 
da IES não atendem, 
satisfatoriamente. 
 

  

Espaço disponível na sala dos 
professores 
 
 
 

n/a 

  

n/a 

Adequação de ambientes 
pedagógicos, com equipamentos e 
recursos necessários ao 
desenvolvimento das atividades 
em conformidade das 
especificidades dos PPC existentes 
e a serem implantados. 

 Conforme resultado o espaço 
disponível na sala dos 
professores da IES não atendem, 
satisfatoriamente. 
 
 

  
Qualidade e diversidade de 
produtos de consumo da 
cantina 

    

n/a 

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência. 
 
 
 

Conforme resultado a qualidade 
e diversidade de produtos de 
consumo da cantina da IES não 
atendem, satisfatoriamente. 
Sugere-se reunião com a gestora 
terceirizada para ajustes de 
pessoal/atendimento e 
qualidade de produtos 
oferecidos. 
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Reprografia quanto ao 
atendimento e a qualidade 
dos serviços prestados     

n/a 

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência. 

 Conforme resultado quanto ao 
atendimento e a qualidade dos 
serviços prestados pela 
reprografia da IES atendem, 
satisfatoriamente. 
 

  

Espaços para atendimento 
administrativo 

n/a 

    

Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 
espaços de convivência. 
 
 
 

 Conforme resultado quanto aos 
espaços para atendimento 
administrativo da IES não 
atendem, satisfatoriamente. 
Sugere-se reunião dos gestores 
com os seguimentos para 
entendimento do resultado e 
buscar soluções para 
potencializar o item espaços 
para atendimento 
administrativo. 

Conservação de edificações 
e manutenção das 
instalações prediais 
   

n/a n/a 

  

.Readequação e otimização dos 
ambientes necessários para o 
desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, administrativas, 

espaços de convivência. 

Conforme resultado quanto a 
conservação de edificações e 
manutenção das instalações 
prediais da IES atendem 
satisfatoriamente. 

 
 
 
 LEGENDA:  n/a – seguimento não avalido  
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CONCLUSÃO 

 

O processo avaliativo procurou abarcar todos os segmentos da instituição, em 

igualdade de participação com o intuito de envolvê-los no processo avaliativo respondendo a 

questionários, participando de enquetes, analisando as forças e fragilidades da Faculdade 

Serra do Carmo e de seus cursos, procurando conjuntamente provocar a melhoria da sua 

qualidade organizacional e educacional. 

 Assim, a Avaliação Institucional na IES vem se constituindo como um processo 

permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção da prática, se tornando um 

valioso instrumento da gestão, que possibilita um olhar sistêmico sobre as forças e 

fragilidades da instituição de forma a colaborar de maneira mais efeciente e eficaz na 

elaboração de seu planejamento estratégico. 

Observa-se também, um amadurecimento da equipe da CPA, nos processos de 

planejamento, divulgação, sensibilização, análise e condução dos trabalhos avaliativos. 

Destaca-se que a relação entre a CPA e IES tem sido colaborativa, compartilhada e 

participativa, o que tem feito toda a diferença para o alcance dos objetivos desta comissao. 
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Anexo 1: SENSIBILIZAÇÃO E DEVOLUTIVAS 
 
1.1 Folder de Senssibilização  
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1.1.1 Divulgação em redes sociais da IES. 

 
 
 
 
1.1.2 Divulgação nas salas de aulas virtuais 

1
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1.1.3 Divulgação nos emails 
 

 
 
1.1.4 Divulgação no portal do aluno 
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Fonte: Aquivos da comissão própria de avaliação 

 
 
1.3  EVIDÊNCIAS  
 
 
Fotos no laboratório de informática – alunos respondendo a avaliação 

 
Fonte: Aquivos da comissão própria de avaliação 

 
1.4 DEVOLUTIVAS 

Plano de ação para devolutiva dos resultados 
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1.5 Ata de devolutiva 

URGENTE - CPA - DIVULGAÇÃO DE RESULTADO - ORIENTAÇÕES - 

Roger Rodrigues Lippi     02/05/2018  21h47  
 

para Wirta, Karine, Arlan, prof.simonebar., mim, bibliotecaria, Andreia 
 

Prezados, meus cumprimentos! 
    Em resposta ao e-mail encaminhado pela Prof. Karine membro da Comissão Própria de Avaliação, no que tange 
a divulgação do resultado da CPA 2017 iremos proceder da seguinte forma: 
1 - Os membros da comissão da CPA mais a Coordenação serão os responsáveis pela divulgação desse resultado, e 
não os professores, isso porque a apresentação encaminhada é extensa e os mesmos não tem projetor suficiente 
para explicar para os alunos. 
2 - Desta forma, foram selecionados os seguintes professores e colaboradores : ROGER; SIMONE; KARINE; NAIR e 
ARLAN. 
3 - A data de divulgação no período noturno são 03 e 04 de maio, e no período matutino somente 04 de maio. 
4 - Os professores devem seguir o seguinte cronograma: 

 Data Professor Período/ noturno 

03/05 Prof. Simone 1° 

03/05 Prof. Simone 3° 

03/05 Prof. Roger 2° 

03/05 Prof. Roger 9° 

03/05 Prof. Arlan 10° 

03/05 Prof. Arlan 5° 

03/05 Prof. Anair/Hudson 6° 

03/05 Prof. Anair/Hudson 7° 

04/05 Prof. Karine 4° 

04/05 Prof. Karine 8° 

 Data Professor Período/ Matutino 

04/05 Prof. Roger 7° 

04/05 Prof. Roger 1° 

04/05 Prof. Roger 5° 

04/05 Prof. Arlan 2° 

04/05 Prof. Arlan 6° 

5- Na ocasião os professores deverão visitar as salas descritas na tabela acima, e divulgar o resultado da CPA 2017, 
apresentando os pontos mais relevantes, bem como, INFORMAR OS ALUNOS QUE O RESULTADO COMPLETO DA 
CPA ENCONTRA-SE NO PORTAL DO ALUNO. Em anexo encontra-se o resultado completo da CPA 
6 - É indispensável que os professores após passarem na sala de aula dando divulgação do resultado, entregue ao 
Líder da turma o formulário que segue em anexo, para que os alunos façam críticas e sugestões e assinem 
afirmando terem tomado conhecimento do resultado da CPA.  
7 - Por fim, solicitamos aos professores que divulguem e sensibilizem os alunos da importância da participação na 
CPA. 
Desde já me coloco a disposição para dirimir quaisquer dúvidas 
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Comissão Própria de Avaliação - CPA 
Divulgação e a Análise dos Resultados da  
Autoavaliação institucional 2018 
 
Data:_____/______/2019  Horário: __________________  Sala: ___________________ 
Curso: __________________________________________ Período: _______________  
Professor(a):_____________________________________________________________ 
Acadêmico (a) responsável pelo presente registro:____________________________ 
Equipe da CPA: __________________________________________________________ 
Tendo em vista os itens divulgados e a discussão gerada entre os acadêmicos da sua turma 
descreva de forma sucinta os pontos mais polêmicos e registre as sugestões que foram levantadas 
para solucioná-los. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Estamos encerrando a primeira avaliação parcial do Ciclo Avaliativo 2018/20 e nos preparando 
para a segunda deste ciclo. Sendo assim, indique as opiniões da turma sobre os aspectos dos 
instrumentos (dos questionários) de pesquisa aplicados atualmente, os quais, na sua visão, 
poderiam ser ajustados. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Assinatura dos presentes: 

1 27 

2 28 

3 29 

4 30 

5 31 

6 32 

7 32 

8 34 

9 35 

10 36 

11 37 

12 38 

13 39 

14 40 

15 41 

16 42 

17 43 

18 44 

19 45 

20 46 

21 47 

22 48 

23 49 

24 50 

25 51 

26 52 
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1.6 Devolutiva e sensibilização nos portais 
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Anexo 2 – Relatórios com análises de dados 
 
 
 
 



SOCIEDADE DE ENSINO SERRA DO CARMO LTDA

Site: http://www.serradocarmo.edu.br/

Credenciada pela Recredenciamento: Portaria 255 de 22/03/2018, Pág. 12, Seção I, DOU Nº 57 de
Rua de Pedestre NO-03, nº 26  - Palmas/TO - 77001-018 Tel: (63) 3216-6000

Relatório de Avaliação por Pergunta
Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Total de 872 avaliadores, obteve-se 601 (68.9%) respostas (Não considerando respostas marcadas como Não Avaliei/Utilizado pelo
participante)

CATEGORIA: Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional

CRITÉRIO: Planejamento e Avaliação

Tem conhecimento sobre a  Comissão Própria
de Avaliação (CPA) que coordena os trabalhos
da avaliação institucional da Faculdade Serra
do Carmo? 30,12% 181 33,28% 200 20,80% 125 6,16% 37 9,65% 58

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os dados da avaliação do primeiro ano do triênio 2018-2020, indicam que os acadêmicos reconhecem o
trabalho da CPA, demonstrando que a visibilidade da CPA a cada ano vêm aumentando
institucionalmente no público alvo.
O fechamento do 2º ano do referido triênio - no comparativo com o primeiro ano,  houve um pequeno
crescimento no percentual de acadêmicos que responderam excelente e muito bom. Caracterizando
eficácia no trabalho de divulgação da equipe que coordena a avaliação institucional.

Conheceu os resultados da última Avaliação
Institucional da Faculdade Serra do Carmo,
ano de referência 2018/1? 21,13% 127 23,29% 140 21,13% 127 12,81% 77 21,63% 130

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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        Assim como no relatório do primeiro ano do triênio, a apresentação dos resultados foi diagnosticado
como um ponto de fragilidade, manteve o baixo índice dos discentes que conhecem os resultados da
última avaliação da CPA e tambem  o alto índice que desconhecem ou consideram a divulgação
insuficiente. Os discentes continuam avaliarando como fragilidade a devolutiva dos resultados.
       A contradição do seguimento quanto a divulgação dos resultados permanece neste segundo ano do
triênio, pois, a divulgação foi realizada entre os discentes e com coletas de assinaturas de divulgação
e/ou participação dos mesmos.
      O que pode justificar o teor das respostas foi que os resultados do relatório de 2018, foram
apresentados no primeiro semestre letivo antes da avaliação dos docentes. Não foi realizada duas
avaliações ?institucional? neste ano de 2019. Como houve duas avaliações de Docentes, podem fazerem
interpretações equivocadas quanto as divulgações. Isto mantendo o quesito como fragilidade.

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na
Faculdade Serra do Carmo? 22,46% 135 28,45% 171 28,62% 172 9,82% 59 10,65% 64

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Conforme histórico das avaliações anteriores e os dados apresentados acima, os discentes continuam
afirmando pouco conhecimento das ações e melhorias implantadas decorrente da avaliação institucional.
Baseado no diagnóstico da  equipe de avaliação interna, este ponto permanece como fragilidade.
Na concepção dos discentes os investimentos realizados pela IES ainda não surtiu efeito necessário para
o impulsionamento das melhorias institucionais.
As melhorias como instalações de câmera e catracas; aumento de pontos de acessos a internet sem fio;
implantação de serviços de atendimentos via portal acadêmico; contratação de porteiro vigilante;
contratação de professores mestres e doutores entre outras medidas de melhorias já implantadas, tudo
isso foram divulgadas pela IES e CPA, mas, ainda assim não foram reconhecidas pela maioria dos
discentes.

Média deste critério 24,57% (147,67) 28,34% (170,33) 23,52% (141,33) 9,60% (57,67) 13,98% (84) 0,00% (0)
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Média desta categoria 24,57% (147,67) 28,34% (170,33) 23,52% (141,33) 9,60% (57,67) 13,98% (84) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 2 -  Desenvolvimento Institucional

CRITÉRIO: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Os objetivos, ementas, matriz curricular que
constam na estrutura do Curso foram
apresentados no decorrer do semestre letivo? 41,26% 248 33,61% 202 21,30% 128 3,00% 18 0,83% 5

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Nas avaliações do primeiro ano do triênio vigente / 2018 ? 2020, o item:  apresentação no decorrer dos
semestres letivos dos objetivos, ementas, matriz curricular que constam no Projeto Pedagógico do Curso,
foi avaliado como potencialidade. No segundo ano, 74,87% dos avaliadores participantes responderam
excelente e muito bom. É notório o crescimento do índice de satisfação neste quesito. Diante do
crescente índice estatístico conclui se que está havendo evolução da IES no cumprimento do
planejamento do semestre letivo e os discentes vêem este trabalho de forma positiva.

Você conhece a Missão da Faculdade Serra do
Carmo: "Produzir, sistematizar e socializar os
saberes científico, cultural e tecnológico,
ampliando e aprofundando o conhecimento e o
caráter do indivíduo para o exercício
profissional, pautado no compromisso ético e
responsável, comprometido com a construção
de uma sociedade mais justa e democrática."

49,25% 296 28,95% 174 17,80% 107 2,50% 15 1,50% 9

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Nos dados estatísticos apresentados, observa-se que a grande maioria dos avaliadores reconhecem a
articulação, bem como coerência entre a Missão Institucional e os Planos de Ensino. Os resultados
obtidos apontam para um crescimento quanto a compreensão do discente sobre a integração entre o PPC
e a Missão da IES, reflexo da efetividade dos trabalhos institucionais realizados.
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Você reconhece a articulação, bem como
coerência entre a Missão Institucional e os
projetos de iniciação científica e extensão
desenvolvidos pelo seu curso? 33,44% 201 32,95% 198 23,13% 139 7,32% 44 3,16% 19

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Observa-se nos resultados obtidos que os avaliadores nos dois anos do triênio vigente / 2018 ? 2020, a
maioria reconhecem a articulação, bem como coerência entre a Missão Institucional e os Planos de
Ensino. Com este resultado, mais um item dessa dimensão é avaliado  como potencialidade. Os
resultados obtidos apontam para um crescimento quanto a compreensão do discente sobre a integração
entre o PPC e a Missão da IES, reflexo da efetividade dos trabalhos institucionais realizados.

Você reconhece articulação, bem como a
coerência entre a Missão Institucional e as
atividades Artísticas e Culturais desenvolvidas
pelo seu curso? 27,62% 166 33,44% 201 26,96% 162 7,99% 48 3,99% 24

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os dados obtidos nas avaliações institucionais dos dois anos do triênio apontam que os discentes
reconhecem a articulação, bem como, coerência entre a Missão Institucional e os projetos de iniciação
científica e extensão, desenvolvidos pela IES. Os resultados potencializam o item em questão e
demonstram que a IES vem avançando, por meio de seus trabalhos, na integração dos alunos aos
projetos de iniciação científica e extensão.

Média deste critério 37,89% (227,75) 32,24% (193,75) 22,30% (134) 5,20% (31,25) 2,37% (14,25) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Responsabilidade Social da Instituição
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Você reconhece as atividades relacionadas à
Diversidade (Etnias, Gênero e outros)
desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo
para a inclusão social? 30,45% 183 26,46% 159 24,79% 149 11,31% 68 6,99% 42

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os dados apresentados nos dois primeiros anos deste triênio, os discentes  reconhecem as atividades
relacionadas à Diversidade (Etnias, Gênero e outros) desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo para
a inclusão social como fragilidade. Observa-se a necessidade da IES realizar trabalhos mais efetivos para
ampliar o quantitativo de alunos que conhecem os trabalhos relacionados à diversidade e inclusão.
Para tanto, a comissão de avaliação interna sugere mais divulgação dos projetos interativos já realizados
em disciplinas especifícas buscar envolver todo público da IES para maior reconhecimento destas  ações
entre os acadêmicos.

Você reconhece atividades relacionadas à
questão ambiental, desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo? 21,13% 127 23,63% 142 23,79% 143 17,64% 106 13,81% 83

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

A questão ambiental é um item avaliado como fragilidade ano a ano do processo avaliativo da IES.
Apesar da questão, sustentabilidade ambiental, ser trabalhada em vários formatos, como: projetos com
ações práticas de cunho voltado à educação ambiental. Reciclagem ? trabalho em parceria com as
cooperativas de reciclagens de papel. Coleta seletiva - Coletores seletivos de lixo. Além de disciplinas
voltadas a Questões Ambientais em todas as grades curriculares dos cursos ofertados pela Faculdade
Serra do Carmo.
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Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (Serra do Carmo em Ação etc.),
incentivo a cultura, entre outros? 46,76% 281 28,12% 169 19,80% 119 3,00% 18 2,33% 14

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

As políticas e práticas de responsabilidade social como ações extensionistas foram avaliados como
potencialidades pelos discentes nos dois anos do triênio. Com uma avaliação mais expressiva neste
último ano. Onde a somatória de excelente e muito bom chegou ao índice de 74,88% dos avaliadores.
Isto é resultado do trabalho prático da comissão própria de avaliação em parceria com a IES de
divulgação entre  os dicentes.

Média deste critério 32,78% (197) 26,07% (156,67) 22,79% (137) 10,65% (64) 7,71% (46,33) 0,00% (0)

Média desta categoria 35,70% (214,57) 29,59% (177,86) 22,51% (135,29) 7,54% (45,29) 4,66% (28) 0,00% (0)

Pág. 7 de23/04/2020 16:55 22



Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

CATEGORIA: Eixo 3 - Políticas Acadêmicas

CRITÉRIO: Políticas para Ensino, Pesquisa e Extensão

As ações praticadas pela Faculdade Serra do
Carmo favorecem a integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão? 31,95% 192 34,94% 210 24,63% 148 6,32% 38 2,16% 13

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Na percepção dos avaliadores o item foi avaliado como potencialidade nos dois anos do triênio.
Comparando ao último triênio  nota-se que vem melhorando os índices estatísticos. Com estes resultados
é apontado continuidade de melhorias e crescimento da instituição neste quesito. Porém,  é necessário
continuidade do trabalho de conscientização e divulgação das atividades de pesquisa e extenção
desenvolvidas na IES para este seguimento de avaliadores.

A Instituição realiza eventos que socializam a
sua produção técnico-científica (Semana
Acadêmica, ciclos de seminários etc.)? 37,60% 226 31,78% 191 22,80% 137 4,99% 30 2,83% 17

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os acadêmicos demonstraram conhecimento quanto aos eventos para socializar as produções técnico-
científicas pela instituição. Não sendo um ponto de fragilidade nos dois anos deste triênio. Comparando
com o triênio anterior verifica ? se que continua o avanço na conscientização do público avaliador quanto
ao trabalho da IES em realizar eventos que socializam a sua produção técnico-científica.
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A Instituição contribui com a inclusão de
pessoas com deficiência (acessibilidade, apoio
psicopedagógico entre outros)? 27,45% 165 26,12% 157 27,29% 164 12,98% 78 6,16% 37

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

O item continua sendo avaliado como fragilidade devido o entendimento dos avaliadores que
(acessibilidade apoio psicopedagógico entre outros), se resume  somente aos problemas com o  elevador.
Os discentes não percebem que a Instituição contribui com a inclusão de pessoas com deficiências,
restando como um ponto de fragilidade.

Média deste critério 32,33% (194,33) 30,95% (186) 24,91% (149,67) 8,10% (48,67) 3,72% (22,33) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Comunicação com a Sociedade

A Instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa
(portal institucional, assessoria de
comunicação, entre outros)? 35,44% 213 33,11% 199 23,46% 141 6,66% 40 1,33% 8

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os discentes percebem a comunicação com a comunidade interna e externa como potencialidade,
conforme os parâmetros definidos para a avaliação. Pelo percentual apresentado a comissão própria de
avaliação compreende a necessidade de desenvolver ações que potencialize a comunicação na IES.
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Como você avalia a divulgação das atividades
da Faculdade Serra do Carmo nos meios de
comunicação locais (TV, jornal, rádio, site,
redes sociais)? 33,44% 201 29,95% 180 24,96% 150 10,15% 61 1,50% 9

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Comparando o histórico das últimas avaliações os avaliadores percebem que as atividades da Faculdade
Serra do Carmo nos meios de comunicação locais (TV, jornal, rádio, site) têm potencial. Necessita de
mais ações que a minimizem as falhas pontuais. Mesmo com o trabalho que a IES vem realizando
através do setor de Marketing em redes sociais, site, e divulgação interna através de cartazes,
informativos em murais etc... ainda é considerado tímido por parte dos discentes.

As reivindicações, críticas, elogios e sugestões
feitas na Ouvidoria têm efeitos práticos e
imediatos na vida cotidiana da comunidade
educativa da Faculdade Serra do Carmo? 17,14% 103 25,12% 151 28,79% 173 12,15% 73 16,81% 101

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Confrontando os dados das últimas avaliações, observa-se que o trabalho da ouvidoria vem sendo
avaliado como fragilidade, necessitando de ações para o fortalecimento do trabalho deste seguimento. E
ainda observando os dois anos deste triênio, há um índice considerável de insatisfação referente ao
assunto por parte dos avaliadores. É um percentual preocupante para a IES, visto que o número de
participantes que dizem desconhecer o assunto é bem elevado levando em conta que a ouvidoria é o elo
entre a instituição e o seguimento acadêmico.
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A ouvidoria funciona segundo os padrões de
qualidade, ou seja, dispondo de pessoal e
infraestrutura adequada? 19,30% 116 26,12% 157 26,79% 161 11,31% 68 16,47% 99

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Quanto ao questionamento da percepção dos  discentes em relação aos padrões de qualidade do
funcionamento da ouvidoria e a disposição de pessoal e infraestrutura adequada. Os dados continuam
sendo apresentados como fragilidade, necessitando de ações para intensificar o fortalecimento da
ouvidoria.
Mais um item relacionado a ouvidoria que apresenta um percentual preocupante para a IES, visto que o
número de participantes que dizem desconhecer o assunto é bem elevado levando em consideração o
trabalho realizado por este seguimento e ser um elo entre a instituição e o seguimento acadêmico.

Média deste critério 26,33% (158,25) 28,58% (171,75) 26,00% (156,25) 10,07% (60,5) 9,03% (54,25) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Política de Atendimento aos Discentes

Como você avalia o Atendimento Geral da
Instituição?

31,11% 187 35,11% 211 25,79% 155 7,99% 48 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os acadêmicos demonstraram satisfação quanto ao atendimento geral da instituição. Configurando
potencialidade no item em questão. Comparando os resultados do triênio, os índices estatísticos do
período avaliado o atendimento geral da Instituição foi de forma boa demonstrando  satisfação com os
serviços prestados.
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Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas à Secretaria
Acadêmica? 26,96% 162 34,44% 207 27,62% 166 7,32% 44 3,66% 22

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

A percepção dos acadêmicos quanto aos andamentos das solicitações destinadas à secretaria acadêmica
atende bem as expectativas, configurando o item como potencialidade. Comparando os resultados das
avaliações dos períodos anterioriores, observa-se que os serviços prestados pela Secretaria Acadêmica
vêm atendendo satisfatoriamente os discentes. O curioso é ter um percentual de acadêmicos, conforme
gráfico acima, que desconhece o atendimento deste setor na IES, quando a matrícula é efetivada 100%
na modalidade  presencial, ou seja, na secretaria acadêmica.

Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (Serra do Carmo em Ação etc.),
incentivo a cultura, entre outros? 53,41% 321 29,62% 178 13,64% 82 1,83% 11 1,50% 9

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

As políticas e práticas de responsabilidade social como ações extensionistas foram avaliados como
potencialidades pelos discentes nos dois anos do triênio. Com uma avaliação mais expressiva neste
último ano. Onde a somatória de excelente e muito bom chegou ao índice de 74,88% dos avaliadores.
Isto é resultado do trabalho prático da comissão própria de avaliação em parceria com a IES e de
divulgação entre  os dicentes.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

O  Núcleo de Assistência Pedagógica e
Psicológica de Apoio aos Discentes atende:

34,11% 205 29,28% 176 15,97% 96 3,33% 20 17,30% 104

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

No comparativo das avaliações do dois anos deste triênio os acadêmicos demonstraram satisfação
quanto ao atendimento do Núcleo de Assistência Pedagógica e Psicológica de Apoio ao discente.
Configurando o item como uma potencialidade.
Considerando os 17% de avaliadores que desconhecem o assunto percebe-se a necessidade de maior
divulgação  entre o público alvo desta assistência oferecida pela IES.

Média deste critério 36,40% (218,75) 32,11% (193) 20,75% (124,75) 5,12% (30,75) 5,62% (33,75) 0,00% (0)

Média desta categoria 31,63% (190,09) 30,51% (183,36) 23,79% (143) 7,73% (46,45) 6,34% (38,09) 0,00% (0)
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

CATEGORIA: Eixo 4 - Políticas de Gestão

CRITÉRIO: Políticas de Pessoal

Há organização, por parte dos técnicos
administrativos, no desempenho de suas
atividades 31,45% 189 35,77% 215 25,12% 151 3,16% 19 4,49% 27

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Na percepção dos avaliadores e no comparativo das avaliações anteriores no tocante a organização, por
parte dos servidores, no desempenho de suas atividades está sendo avaliado  como potencialidade ao
longo do processo avaliativo.

Os servidores desempenham suas tarefas com
responsabilidade?

39,60% 238 38,60% 232 17,64% 106 2,50% 15 1,66% 10

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Nos dois anos do triênio avaliado os acadêmicos avaliaram como potencialidade a satisfação quanto aos
funcionários no desempenho de suas funções. Com estes resultados é apontado a excelência no
desempenho das tarefas pelos servidores.

Média deste critério 35,52% (213,5) 37,19% (223,5) 21,38% (128,5) 2,83% (17) 3,08% (18,5) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Organização e Gestão da Instituição
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Como você avalia o tempo disponível da
Coordenação para o atendimento aos
discentes? 28,62% 172 33,61% 202 24,63% 148 8,49% 51 4,66% 28

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Conforme histórico das avaliações os acadêmicos demonstraram satisfação quanto à rapidez de
resolução das solicitações destinadas aos coordenadores de seus cursos.

Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas à coordenação do seu
curso? 31,28% 188 33,28% 200 23,46% 141 5,32% 32 6,66% 40

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Conforme histórico das avaliações os acadêmicos demonstraram satisfação quanto à rapidez de
resolução das solicitações destinadas aos coordenadores de seus cursos. Caracterizando o item avaliado
como potencialidade.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Os gestores (direção, assessores, chefes de
setor e coordenadores) atendem às demandas
e resolvem os problemas que surgem com
rapidez? 31,95% 192 30,12% 181 27,12% 163 6,16% 37 4,66% 28

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

A agilidade de atendimento dos gestores foi avaliada como potencialidade pelos  acadêmicos da IES.
Comparando os resultados das avaliações anteriores conclui-se que os avaliadores estão satisfeitos com
a gestão imediata na IES no atendimento das demandas .

Média deste critério 30,62% (184) 32,34% (194,33) 25,07% (150,67) 6,66% (40) 5,33% (32) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Sustentabilidade Financeira

A Faculdade Serra do Carmo oferece bolsas,
convênios, financiamentos... como
compromisso social na oferta da educação e
incentivos financeiros: 49,25% 296 25,12% 151 16,31% 98 5,16% 31 4,16% 25

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Quanto a sustentabilidade financeira observa ? se que a IES está no caminho certo quanto aos
investimentos financeiros.  A  questão é bem avaliada no entendimento dos discentes.

Média deste critério 49,25% (296) 25,12% (151) 16,31% (98) 5,16% (31) 4,16% (25) 0,00% (0)

Média desta categoria 35,36% (212,5) 32,75% (196,83) 22,38% (134,5) 5,13% (30,83) 4,38% (26,33) 0,00% (0)
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

CATEGORIA: Eixo 5 - Infraestrutura Física

CRITÉRIO: Infraestrutura Física

Como você avalia a segurança nas áreas
internas da Faculdade?

19,63% 118 27,12% 163 31,11% 187 21,46% 129 0,67% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Comparando os dados apresentados nas avaliações anteriores com este resultado, os avaliadores
consideram que a segurança interna é frágil. Os resultados sinalizam insatisfação dos discentes que deve
ser considerada para que a IES trabalhe ações assim como divulgação de melhorias no quesito
segurança interna.

Como você avalia a limpeza das instalações da
Faculdade?

38,10% 229 32,11% 193 20,30% 122 9,15% 55 0,33% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os acadêmicos demonstraram satisfação nos dois anos do triênio avaliado quanto a limpeza das
instalaçoes. Com estes resultados o item foi  avaliado como potencialidade na IES nos últimos processos
internos de avaliação.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Como você avalia a acessibilidade aos
banheiros da Faculdade?

39,93% 240 32,78% 197 22,30% 134 4,33% 26 0,67% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Comparando os resultados com as avaliações anteriores conclui que os discentes avaliam a
acessibilidade aos banheiros da Faculdade como potencialidade, o que representa um alto índice de
satisfação com acessibilidade na IES e somente.

Como você avalia o ambiente de estudo na
Biblioteca?

34,61% 208 32,28% 194 24,63% 148 8,32% 50 0,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os acadêmicos demonstraram nas avaliações dos dois anos deste triênio satisfação quanto ao ambiente
de estudo da biblioteca. Continua a contradição com a questão aberta quando foi solicitado mais
invistimento na ampliação do ambiente da biblioteca para melhorar o nível de satisfação dos alunos.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Como você avalia o acesso à internet sem fio?
10,15% 61 19,47% 117 26,29% 158 42,93% 258 1,16% 7

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os resultados sinalizam uma alta insatisfação dos discentes com o acesso à internet em todas a
avaliações realizadas. A IES vem invistindo em equipamentos tecnológicos para wi-fi no intuito de sanar
os problemas apontados e ampliar a qualidade dos serviços prestados. As melhorias como o aumento da
capacidade da internet sem fio e o acesso individual por meio do RA do aluno foram divulgadas, mas
ainda assim não foi reconhecida pela maioria dos discentes.

Como você avalia o uso do laboratório de
informática?

22,13% 133 28,95% 174 29,95% 180 14,48% 87 4,49% 27

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Comparando os resultados com as avaliações anteriores conclui que os resultados sinalizam uma
insatisfação dos discentes com os equipamentos e a utilização do laboratório de informática. A IES vem
invistindo em melhorias para sanar o problema e melhorar a qualidade dos serviços prestados.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Como você avalia a acústica do Auditório?
16,64% 100 29,28% 176 32,28% 194 19,30% 116 2,50% 15

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Tanto os resultados das avaliações anteriores quanto as duas avaliações deste triênio, sinalizam
insatisfação dos discentes com a acústica do auditório. Se faz necessário que a IES invista em melhorias
para sanar o problema e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

O ambiente para as aulas é apropriado quanto
a acústica, luminosidade e ventilação?

25,62% 154 32,45% 195 27,62% 166 14,14% 85 0,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Comparando os resultados dos dois anos do triênio os discentes expressam insatisfação com o ambiente
acústico das salas de aulas, luminosidade e ventilação. Se faz necessário que a IES invista em melhorias
para sanar o problema quanto as melhorarias da qualidade dos serviços prestados.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

A cantina oferece qualidade e diversidade de
produtos de consumo satisfatórios?

23,13% 139 27,62% 166 29,45% 177 16,81% 101 3,00% 18

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Os resultados sinalizam  insatisfação dos discentes com a qualidade, diversidade dos produtos oferecidos
pela cantina. Se faz necessário que a IES investigue e proponha ações efetivas para melhorar a
qualidade dos serviços prestados.

Como você avalia a reprografia quanto ao
atendimento e a qualidade dos serviços
prestados? 32,45% 195 34,78% 209 23,79% 143 4,66% 28 4,33% 26

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Comparando os dados apresentados nas avaliações anteriores com o resultado desta avaliação, os
avaliadores consideram que o atendimento da reprografia como potencialidade. Os resultados sinalizam
satisfação dos discentes com os serviços prestados pela reprografia na IES.

Média deste critério 26,24% (157,7) 29,68% (178,4) 26,77% (160,9) 15,56% (93,5) 1,75% (10,5) 0,00% (0)

Média desta categoria 26,24% (157,7) 29,68% (178,4) 26,77% (160,9) 15,56% (93,5) 1,75% (10,5) 0,00% (0)
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Avaliação: Avaliação Institucional - Discente 2019/2 27

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

CATEGORIA: Outros

CRITÉRIO: Este espaço é seu

Caso haja necessidade, utilize-o para
complementar sua avaliação, elogiando ou
propondo sugestões para melhorias.

Média deste critério 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

Média desta categoria 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

Média deste questionário 30,16% (181,26) 29,50% (177,32) 23,47% (141,05) 0,00% (55,82) 4,95% (29,74) 0,00% (0)
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Relatório de Avaliação por Pergunta
Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2019/2 29

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Total de 27 avaliadores, obteve-se 24 (88.9%) respostas (Não considerando respostas marcadas como Não Avaliei/Utilizado pelo
participante)

CATEGORIA: Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional

CRITÉRIO: Planejamento e Avaliação

Você conheceu a análise dos resultados da
última Avaliação Institucional da Faculdade
Serra do Carmo, ano de referência 2018? 41,67% 10 25,00% 6 12,50% 3 4,17% 1 16,67% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os dados da avaliação do primeiro ano do triênio 2018-2020, com  média de 61,56% nas variáveis
excelente e muito bom, indicam que os docentes reconhecem o trabalho da CPA, demonstrando que a
visibilidade da CPA a cada ano vem aumentando institucionalmente. O fechamento do 2º ano do referido
triênio - no comparativo com o primeiro ano, houve manutenção da média do percentual, com 65,22% de
professores que responderam excelente e muito bom. Caracterizando eficácia no trabalho de divulgação
da equipe que coordena a avaliação institucional. O resultado reforça e potencializa o crescimento da
visibilidade que a CPA vem alcançando com relação as avaliações anteriores.
Essa potencialidade deve ser preservada e o percentual melhorado com ações a serem implantadas pela
equipe da CPA  e grupo gestor buscando garantir que 100% do seu público docente conheça os
resultados decorrentes das avaliações.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2019/2 29

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na Serra
do Carmo? 20,83% 5 25,00% 6 29,17% 7 8,33% 2 16,67% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme histórico da avaliação anterior e os dados apresentados acima, houve declínio dos docentes
quanto ao conhecimento das ações e melhorias implantadas decorrente da avaliação institucional.
Baseado no diagnóstico da equipe de avaliação interna, este ponto permanece como potencialidade, com
média de 69,44% nas variáveis excelente e muito bom, com o resultado do segundo ano do referido
triênio o item foi avaliado como fragilidade com 47,83%. Na concepção dos docentes os investimentos
realizados pela IES ainda não surtiram efeito necessário para o impulsionamento das melhorias na IES.
As melhorias como instalações de câmera e catracas; aumento de pontos de acessos a internet sem fio;
contratação de porteiro vigilante; tudo isso foram divulgadas pela IES e CPA, mas, ainda assim não foram
reconhecidas pela maioria dos docentes como melhorias decorrentes da Avaliação Institucional.

O curso de graduação apresenta objetivos
gerais e específicos claros, abrangentes e
compatíveis com a concepção do curso. 41,67% 10 41,67% 10 16,67% 4 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os dados da avaliação do primeiro ano do triênio 2018-2020, com  média de 82,95% nas
variáveis excelente e muito bom, com o resultado do segundo ano do referido triênio o item foi avaliado
como potencialidade com 82,61%, nos mostra que o corpo docente identifica os cursos de graduação da
Faculdade Serra do Carmo com objetivos claros e compatibilizados com a visão geral do curso em que
está inserido. Isso evidencia de forma unânime o compromisso da Instituição para com o ensino de
qualidade.

Média deste critério 34,72% (8,33) 30,56% (7,33) 19,45% (4,67) 4,17% (1) 11,11% (2,67) 0,00% (0)

Média desta categoria 34,72% (8,33) 30,56% (7,33) 19,45% (4,67) 4,17% (1) 11,11% (2,67) 0,00% (0)
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Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2019/2 29

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

CATEGORIA: Eixo 2 -  Desenvolvimento Institucional

CRITÉRIO: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Você conhece o Projeto Pedagógico dos
Cursos - PPC (objetivos, ementas, matriz
curricular, etc.) o qual atua? 41,67% 10 37,50% 9 16,67% 4 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Com uma média 76,43% no primeiro ano do triênio e 78,26% no segundo ano, os professores
demonstraram conhecimento sobre o PPC, matriz curricular e ementas. Apesar dos resultados
configurarem-se como positivos, a CPA compreende que podemos buscar esforços para melhorar ainda
mais os resultados, visto que conhecer o Projeto Pedagógico dos Cursos - PPC (objetivos, ementas,
matriz curricular, etc.) são questões especificamente pedagógicas, portanto inerente a prática do
professor, o que deveria ser de conhecimento de todos. Partindo se do princípio que o Projeto
Pedagógico do Curso é o instrumento que concentra a concepção do curso de graduação, os
fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais vetores de
todas as ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem da Graduação.
Portando, observa-se que 100% do corpo docente deveria conhecer o Projeto Pedagógico do curso
configurando assim compromisso da IES e docentes com relação ao alinhamento do ensino-
aprendizagem dentro da Instituição.

Você conhece articulação, bem como a
coerência entre a Missão Institucional e os
Projetos de Extensão desenvolvidos pelo(s)
Curso(s) o(s) qual (is) atua? 37,50% 9 41,67% 10 12,50% 3 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2019/2 29

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Análise comparativa:
No primeiro ano deste triênio de 2018/2020, os docentes demostraram com 78,60% reconhecem que há
coerência entre a missão e os projetos de iniciação científica e extensão. No segundo ano, obteve-se
82,61%. Observa-se nos resultados obtidos que os avaliadores nos dois anos do triênio vigente, a maioria
reconhece a articulação, bem como coerência entre a Missão Institucional e os projetos de extensão.
Com este resultado, mais um item dessa dimensão é avaliado como potencialidade. Os resultados
obtidos apontam para um crescimento quanto a compreensão dos docentes sobre a articulação e
coerência entre a Missão da IES e os projetos de extensão, isto é resultado do reflexo da efetividade dos
trabalhos institucionais realizados.

Você reconhece a articulação, bem como
coerência entre a Missão Institucional e as
atividades de pesquisa, Iniciação Científica e
Tecnológica desenvolvida pelo seu Curso? 16,67% 4 29,17% 7 33,33% 8 16,67% 4 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os dados obtidos nos resultados das avaliações nos dois anos do triênio 2018/2020, apontam que os
docentes reconhecem como fragilidade a articulação, bem como, coerência entre a Missão Institucional e
os projetos de pesquisa, Iniciação Científica e Tecnológica desenvolvidos pelo seu curso. No primeiro ano
deste triênio vigente, os docentes demostraram com 54,58% reconhecem que há coerência entre a
missão e os projetos de iniciação científica e extensão. No segundo ano, obteve-se 47,82% Isso
evidencia que a IES deve considerar os resultados e alinhar questão para avançar nesse item por meio
de seus trabalhos, na integração dos alunos e professores aos projetos de iniciação científica e extensão.
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Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2019/2 29

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Você conhece articulação, bem como a
coerência entre a Missão Institucional e as
atividades Artísticas e Culturais desenvolvidas
pelo(s) curso(s) os qual (is) atua? 29,17% 7 29,17% 7 25,00% 6 12,50% 3 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os dados obtidos nos resultados das avaliações nos dois anos do triênio 2018/2020, apontam que os
docentes reconhecem como fragilidade a articulação, bem como, coerência entre a Missão Institucional e
as atividades Artísticas e Culturais desenvolvidos pelo seu curso, com média de 49,77% nas variáveis
excelente e muito bom, no primeiro ano avaliado e no segundo ano o resultado foi 60,86%. Isso evidencia
que a IES deve considerar os resultados e alinhar questão para avançar nesse item por meio de seus
trabalhos, na integração dos alunos e professores aos projetos de iniciação científica e extensão. No
segundo ano os docentes demonstraram uma tímida melhora no resultado. A questão ainda merece
atenção por parte da gestão geral e pedagógica da IES.

Você recebeu da Coordenação do(s) curso(s)
o(s) qual (is) atua, as competências a serem
desenvolvidas a partir da(s) sua(s)
disciplina(s)? 50,00% 12 29,17% 7 16,67% 4 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados dos dois anos do triênio, os docentes avaliaram como potencialidade da
Coordenação do curso, quanto ao quesito passar as competências a serem desenvolvidas a partir da (s)
sua (s) disciplina (s). No primeiro ano deste triênio de 2018/2020, os docentes demostraram com 73,80%
reconhecem que há coerência entre a missão e os projetos de iniciação científica e extensão. No segundo
ano, obteve-se 78,26%. Observa-se que há preocupação da coordenação em apresentar as
competências a serem desenvolvidas a partir das disciplinas, porém, se faz necessário atingir um
quantitativo maior de professores, visto ser este quesito, é primordial para o desenvolvimento profissional
do aluno.
Isso mostra que a Coordenação deve continuar o trabalho que vem sendo realizado, além de adotar um
olhar a essa pequena parcela de docentes que apontaram ter recebido de forma insuficiente, orientando-
os e identificando onde precisa ser melhorado o processo como um todo com o objetivo de sanar de
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forma positiva essa questão.

Média deste critério 35,00% (8,4) 33,34% (8) 20,83% (5) 9,17% (2,2) 1,67% (0,4) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Responsabilidade Social da Instituição

Você reconhece as atividades relacionadas à
Diversidade (Etnias, Gênero e outros)
desenvolvidas pela Serra do Carmo? 29,17% 7 25,00% 6 29,17% 7 8,33% 2 8,33% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os dados apresentados para o primeiro ano avaliado deste triênio, os docentes reconhecem as atividades
relacionadas à Diversidade (Etnias, Gênero e outros) desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo para
a inclusão social como potencialidade, com média de 65,10%, das variáveis excelente e muito bom. No
segundo ano ouve redução para 56,52%. Observa-se a necessidade da IES realizar trabalhos mais
efetivos para ampliar o quantitativo de professores que conhecem os trabalhos relacionados à diversidade
e inclusão até mesmo fortalecer este quesito no grupo para que os próprios docentes possam reforçar
com os discentes o que a IES já pratica. Todos os docentes têm em mente a importância de propiciar ao
seu aluno um ambiente que priorize e estimule o respeito à diversidade, ajudando a formar cidadãos mais
educados no contexto de gêneros, etnias entre outros.
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Você reconhece atividades relacionadas à
questão ambiental, desenvolvidas pela Serra
do Carmo? 16,67% 4 20,83% 5 45,83% 11 0,00% 0 16,67% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

 Análise comparativa:
A questão ambiental é um item avaliado como fragilidade ano a ano do processo avaliativo da IES.
Apesar da questão, sustentabilidade ambiental, ser trabalhada em vários formatos, como: projetos com
ações práticas de cunho voltado à educação ambiental. Reciclagem trabalho em parceria com as
cooperativas de reciclagens de papel. Coleta seletiva - Coletores seletivos de lixo. Além de disciplinas
voltadas a Questões Ambientais em todas as grades curriculares dos cursos ofertados pela Faculdade
Serra do Carmo.
A sugestão da equipe da CPA é que as atividades relacionadas às questões ambientais devem ser
desenvolvidas de maneira que todos os seguimentos da IES compreendem a sua importância no
processo de preservação ambiental e exaustivamente linkada com o instrumento de avaliação no Eixo 2 e
na dimensão 3 - Responsabilidade Social.

Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (mutirão, ação social etc.),
incentivo a cultura, entre outros? 58,33% 14 25,00% 6 12,50% 3 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
As políticas e práticas de responsabilidade social como ações extensionistas foram avaliados como
potencialidades pelos docentes nos dois anos do triênio. No primeiro ano com 81,23% nas variáveis
excelente e muito bom.  Com uma avaliação mais expressiva neste último ano. Onde a somatória destas
variáveis, chegou ao índice de 86,96% dos avaliadores. Isto é resultado do trabalho prático da comissão
própria de avaliação em parceria com a IES de divulgação entre os docentes.
Estes resultados evidenciam e reforça ainda mais o compromisso que a IES tem com a responsabilidade
social. O Serra do Carmo em Ação, projeto social da IES é a prova de que a cada nova edição
fortalecemos esse espirito de coletividade e de amor ao próximo, levando ações que beneficiam a
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comunidade na qual está inserida.

As atividades comprometidas com a
responsabilidade social desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo  atendem às
necessidades da comunidade envolvida? 50,00% 12 25,00% 6 20,83% 5 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Quanto ao item as atividades relacionadas à responsabilidade social trabalhada pela IES atender as
necessidades da comunidade onde a IES está inserida, os docentes avaliaram como potencialidades nos
dois anos do triênio. Com média percentual de 69,45% no primeiro ano e 73,92% no segundo ano do
triênio em curso
Estes resultados evidenciam e reforçam ainda mais o compromisso que a IES tem com o seu papel de
responsabilidade social conforme preconiza o Eixo 02 - Desenvolvimento Institucional, indicador 2.5 PDI e
políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social do instrumento de avaliação
institucional externa do Sinaes/ Daes.

Média deste critério 38,54% (9,25) 23,96% (5,75) 27,08% (6,5) 4,17% (1) 6,25% (1,5) 0,00% (0)

Média desta categoria 36,58% (8,78) 29,17% (7) 23,61% (5,67) 6,95% (1,67) 3,70% (0,89) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 3 - Políticas Acadêmicas

CRITÉRIO: Políticas para Ensino, pesquisa e Extensão

A divulgação das atividades de extensão
realizadas pela Faculdade Serra do Carmo é
adequada? 33,33% 8 20,83% 5 25,00% 6 16,67% 4 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Nos dois anos do triênio avaliado, os docentes avaliaram como fragilidade a divulgação das atividades de
extensão realizadas pela Faculdade Serra do Carmo. Sendo com média percentual de 57,20% no
primeiro ano e 56,52% no segundo ano do triênio em curso. Comparando o histórico de avaliação deste
item com o triênio antecessor 2015/2017, percebe se que há ruído no entendimento do grupo avaliador
quanto a divulgação das atividades de extensão. Porque além da IES manter em seu site uma página de
notícias onde a comunidade interna e externa pode conferir as atividades de extensão realizadas, estas
referidas ações envolvem o corpo docente em suas realizações. Sugestão é discutir a questão com o
grupo de docentes para um entendimento da fragilidade encontrada nos resultados  dos processos
avaliativos realizados.

A Instituição realiza eventos que socializam a
sua produção técnico-científica (Semana
Acadêmica, ciclos de seminários)? 33,33% 8 29,17% 7 25,00% 6 12,50% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Confrontando os resultados dos dois anos avaliados, observa-se que os docentes, vêem pouca
interatividade da instituição quanto a socialização de eventos de produção técnico-científica (Semana
Acadêmica, ciclos de seminários). O quesito avaliado apresenta-se como uma potencialidade conforme o
parâmetro definido para esta análise. Com 69,45% nas variáveis excelente e muito bom no primeiro ano
avaliado e 65,21% no segundo ano do triênio. Todos os anos a IES realiza atividades que socializam a
sua produção técnico-científica. A semana acadêmica é amplamente divulgada em sua comunidade
acadêmica tanto aos docentes como aos discentes. Isso é evidenciado pelos resultados que
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potencializam no tocante a este assunto.
A justificativa para o resultado obtido pode se dar ao fato de alguns docentes terem sido contratados no
segundo semestre letivo após a realização do referido evento.

As ações praticadas pela Faculdade Serra do
Carmo favorecem a integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão? 25,00% 6 20,83% 5 25,00% 6 25,00% 6 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No conjunto das avaliações anteriores observa-se que os docentes, consideram as ações praticadas pela
Faculdade Serra do Carmo quanto a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão como fragilidade. No
primeiro ano com média 40,16%, nas variáveis excelente e muito bom. No segundo no com 47,83% dos
avaliadores continuou baixo o índice estatístico, necessitando de ações que a minimizem a fragilidade
detectada.
O item vem sendo avaliado como fragilidade ano a ano e a proposta da CPA foi uma semana acadêmica
com um protagonismo maior para o acadêmico, a apresentação de artigos e o debate entre grupos, tudo
relacionado à alguma problemática social na qual o direito pode intervir. Esta proposta foi executada em
partes porém, mesmo assim não surtiu o efeito entre os docentes como almejado pelo grupo gestor da
IES  e CPA. A proposta é continuar as ações e melhorando-as até atingir um entendimento positivo entre
este seguimento avaliador.

Pág. 10 de13/04/2020 16:46 34



Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2019/2 29

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

A Instituição contribui com a inclusão de
pessoas com deficiência (acessibilidade, apoio
psicopedagógico, intérprete de libras, entre
outros)? 29,17% 7 16,67% 4 41,67% 10 8,33% 2 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Na avaliação do primeiro ano do referido triênio com 66,36% dos participantes apontaram as variáveis
excelente e muito bom, os docentes consideraram que a FASEC contribui com a inclusão de pessoas
com deficiência (acessibilidade, apoio psicopedagógico entre outros) um pouco melhor que o segundo
ano com 47,82%. Conforme os parâmetros preestabelecidos o item foi avaliado como fragilidade. Neste
contexto, observa-se que não foi levado em conta que a IES conta com Programa de Atenção
Psicopedagógica, Nivelamento em Língua Portuguesa é um importante suporte pedagógico, oferecido
gratuitamente pela Faculdade Serra do Carmo; para o nivelamento de acadêmicos, na área de leitura e
escrita; vagas exclusivas no estacionamento bem como elevadores e banheiros adaptados, Observa-se
que o docentes  evidenciam que a IES não possui todo o suporte necessário para o acolhimento e
inclusão de portadores de necessidades especiais por falta de interação entre o grupo docente e ações
trabalhadas na IES.

Média deste critério 30,21% (7,25) 21,88% (5,25) 29,17% (7) 15,62% (3,75) 3,13% (0,75) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Comunicação com a Sociedade

A Instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa
(portal institucional, assessoria de
comunicação, entre outros)? 29,17% 7 45,83% 11 20,83% 5 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados anteriores os docentes consideram que a instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa (portal institucional, assessoria de comunicação, entre
outros. Com 68,53 nas variáveis excelente e muito bom no primeiro ano avaliado e 73,91%, no segundo
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ano do triênio em curso. Este quesito apresenta-se como potencialidade institucional. Os dados sinalizam
que a IES se preocupa seus processos de comunicação com a comunidade interna e externa, hoje conta
com setor de marketing, número de WhatsApp divulgado amplamente no portal da IES para comunicação
interna e externa.

Como você avalia a divulgação das atividades
da Faculdade Serra do Carmo nos meios de
comunicação locais (TV, jornal, rádio, site,
redes sociais)? 20,83% 5 45,83% 11 25,00% 6 4,17% 1 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme os resultados anteriores, os docentes consideram os meios de comunicação locais (TV, jornal,
rádio, site), incluem notícias que dizem respeito às atividades da Faculdade Serra do Carmo, como
expressiva fragilidade, evidenciando a necessidade de melhorarias e investimentos em comunicação para
divulgação de atividades da Faculdade Serra do Carmo, tornando-a cada vez mais conhecida por suas
ações na comunidade na qual está inserida. Ou carecendo mais de divulgação por parte do setor
instituído para tornar conhecidas as ações desenvolvidas pela IES, este já é uma sugestão apresentada
em avaliações anteriores pela equipe da CPA.
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A ouvidoria funciona segundo os padrões de
qualidade claramente estabelecidos, dispondo
de pessoal e infraestrutura adequada? 20,83% 5 37,50% 9 16,67% 4 8,33% 2 16,67% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Confrontando os dois primeiros anos do triênio 2018/2020, conclui-se que os docentes consideram os
trabalhos da ouvidoria como fragilidade com média de 40,16% no primeiro ano avaliado e 56,52% no
segundo ano. Comparando os resultados atuais com o triênio antecessor o item vem sendo avaliado
como fragilidade.  Os resultados obtidos demonstram a necessidade de ampliar ainda mais a divulgação
dos trabalhos da ouvidoria. Assim como efetivar o funcionamento do espaço físico para uma maior
visualização e amplitude deste atendimento.

Média deste critério 23,61% (5,67) 43,05% (10,33) 20,83% (5) 5,56% (1,33) 6,95% (1,67) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Políticas de Atendimento aos Discentes

Como você avalia o Atendimento Geral da
Instituição?

41,67% 10 33,33% 8 20,83% 5 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes demonstraram satisfação quanto ao atendimento geral da IES, com média de 71,62% no
primeiro ano deste triênio, os avaliadores apontaram as variáveis excelente e muito bom e 73,91% no
segundo ano, configurando potencialidade no item em questão. Comparando os resultados dos dois anos
deste triênio e o antecessor 2015/2017, os índices estatísticos apresentados quanto ao atendimento geral
da Instituição foram muito bons demonstrando satisfação com os serviços prestados no referido setor.
É um ponto positivo levando-se em conta que qualquer parte do mundo, um bom atendimento é
primordial, pois é o principal canal a comunicação entre uma organização e seu cliente interno e externo
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Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas à Secretaria
Acadêmica? 50,00% 12 29,17% 7 12,50% 3 0,00% 0 8,33% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, avaliam o andamento das solicitações destinadas à Secretaria Acadêmica de forma
excelente, com média de 80,78% no primeiro ano avaliado nas variáveis excelente e muito bom, no
segundo ano foi 78,26%. Comparando com o triênio antecessor 2015/2017, mantém o item como
potencialidade. A relação da Secretaria acadêmica com os docentes é estreita e profissional garantindo o
bom atendimento ao corpo docente. Prova disso são os resultados de satisfação com os serviços
destinados ao setor.
A Secretaria Acadêmica é o coração de qualquer instituição, pois sem ela não existe história do aluno e
nem do corpo docente, ela é órgão de registro de todas as atividades acadêmicas da IES.

Como você avalia o atendimento da Biblioteca?
50,00% 12 33,33% 8 8,33% 2 0,00% 0 8,33% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes avaliaram o atendimento da Biblioteca de forma excelente, com média de 86,05% no
primeiro ano avaliado e 82,61% no segundo ano. Comparando os 88,23% do resultado do triênio
antecessor 2015/2017, demonstra um alto grau de satisfação do corpo docente da Faculdade Serra do
Carmo com o atendimento da biblioteca. Um dos objetivos da Biblioteca é apoiar, incrementar e fortalecer
o projeto pedagógico da IES, sempre pautando pelo compromisso e bom atendimento, aos discentes,
técnicos administrativos e docentes. Os resultados confirmam o bom relacionamento da Biblioteca com
seu público, sendo avaliada como potencialidade em todos os ciclos avaliativos.
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Os discentes têm apoio de um núcleo de
assistência Psicopedagógica:

41,67% 10 29,17% 7 25,00% 6 0,00% 0 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No comparativo dos resultados nos primeiros dois anos deste triênio os docentes,
com média de 83,87% no primeiro ano avaliado e 69,56% no segundo ano. Comparando os 82,35% do
resultado do triênio antecessor 2015/2017, consideram que os discentes têm apoio de um núcleo de
assistência social e Psicológica de forma excelente, com demonstrando potencialidade da questão.
O Programa de Atenção Psicopedagógica da Faculdade Serra do Carmo foi desenvolvido com o intuito de
contribuir para o desenvolvimento acadêmico de forma global e auxiliar no processo de adaptação do
estudante em seus aspectos emocionais e pedagógicos.

Na Instituição existem ações de
acompanhamento ao aluno egresso (cadastro
de egressos, ofertas de cursos de pós-
graduação)? 20,83% 5 29,17% 7 16,67% 4 12,50% 3 20,83% 5

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, reconhecem como fragilidade que na Instituição existem ações de acompanhamento ao
aluno egresso (cadastro de egressos, ofertas de cursos de pós-graduação). Os dados demonstram uma
fragilidade, nos dois anos deste triênio, com média de 57,89% no primeiro ano avaliado e 52,17% no
segundo ano. Comparando os 29,41% do resultado do triênio antecessor 2015/2017, necessitando de
intervenções que a minimizem estes resultados negativos, apresentando as ações em execução neste
sentido.
É realizado pela IES ações de acompanhamento ao egresso. No intuito de estreitar e aprimorar ainda
mais o relacionamento entre a Faculdade Serra do Carmo e seus ex-alunos, a IES mantém em seu site
oficial o Portal do Egresso, que assegura um canal permanente de comunicação e troca de informações
entre os egressos e a Instituição. Conclui-se que falta mais dinâmica entre as ações executadas e a
comunicação entre os seguimentos.
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Média deste critério 40,83% (9,8) 30,83% (7,4) 16,67% (4) 3,33% (0,8) 8,33% (2) 0,00% (0)

Média desta categoria 32,99% (7,92) 30,90% (7,42) 21,88% (5,25) 7,99% (1,92) 6,25% (1,5) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 4 - Políticas de Gestão

CRITÉRIO: Políticas de Pessoal

As condições de trabalho oferecidas pela
Faculdade Serra do Carmo são adequadas?

25,00% 6 25,00% 6 41,67% 10 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, reconhecem de forma decrescente as condições de trabalho oferecidas pela Faculdade
Serra do Carmo. Os dados demonstram fragilidade, pois, proporcionar um ambiente de trabalho favorável
é importante para o bem-estar do docente e a realização de um trabalho eficaz.

O número de técnico-administrativos é
suficiente para atender satisfatoriamente a
Faculdade Serra do Carmo? 25,00% 6 20,83% 5 37,50% 9 12,50% 3 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os resultados do triênio até esta avaliação conclui-se que, os docentes reconhecem o
quantitativo de técnico-administrativos insuficiente para atender satisfatoriamente a Faculdade Serra do
Carmo. Os dados demonstram fragilidade, pois, os índices de satisfação entre este seguimento
reduziram, necessitando de ações que a minimizem esta estatística.
Com base nas análises identifica-se que se faz necessário que a IES invista em pessoal para ampliar o
quantitativo de técnico administrativo para minimizar os índices de insatisfação.
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Há organização, por parte dos servidores, no
desempenho de suas atividades?

37,50% 9 37,50% 9 20,83% 5 0,00% 0 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Com base nos resultados dos dois anos deste triênio avaliado, os docentes reconhecem que há
organização, por parte dos servidores, no desempenho de suas atividades.
Com estes dados conclui-se que há alto índice de satisfação com a organização dos serviços
administrativos. O item permanece como potencialidade.

Os servidores desempenham suas tarefas com
responsabilidade?

50,00% 12 37,50% 9 12,50% 3 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados obtidos, os docentes reconhecem que os servidores desempenham suas tarefas
com responsabilidade. Observa-se um alto índice de satisfação dos docentes com 86,95%, configurando
potencialidade. Em relação ao ano anterior o percentual alcançado foi de 82,95%, observa se uma
variação positiva da potencialidade deste item.

Média deste critério 34,38% (8,25) 30,21% (7,25) 28,12% (6,75) 5,21% (1,25) 2,08% (0,5) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Organização e Gestão da Instituição
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Você conhece os procedimentos
administrativos e horários de funcionamento
dos departamentos da Faculdade Serra do
Carmo? 45,83% 11 29,17% 7 20,83% 5 0,00% 0 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

 Análise comparativa:
Conforme resultados parciais do triênio, os docentes reconhecem os procedimentos administrativos e
horários de funcionamento dos departamentos da Faculdade Serra do Carmo de forma excelente.
O item foi avaliado como potencialidade até aqui pela maioria dos docentes.

Como você avalia o tempo disponível da
Coordenação para o atendimento aos
discentes? 54,17% 13 29,17% 7 12,50% 3 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
O item  - tempo disponível do coordenador - foi inserido neste último processo avaliativo, como pode
observar no gráfico acima, os docentes avaliaram este item como potencialidade.
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As informações sobre os procedimentos
administrativos estão organizadas:

37,50% 9 29,17% 7 20,83% 5 8,33% 2 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, reconhecem que as informações sobre os procedimentos administrativos são de simples
localização, demonstrando a potencialidade desta questão nos dois anos do triênio. Porém, pode-se
investir em ações para aumentar este índice. Porque apesar de configurar potencialidades, os dados
estatísticos são baixos nos dois processos avaliativos do triênio, 2018 o índice médio foi 68,08%,
enquanto que, 2019 foi de 65,21%. A IES necessita avançar em melhoria para maior integração entre as
áreas meio, administrativo com as áreas fins, docência afim de sanar a falta informação no quesito.

Os gestores (direção, assessores, chefes de
setor e coordenadores) atendem às demandas
e resolvem os problemas que surgem com
rapidez? 58,33% 14 25,00% 6 12,50% 3 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No processo avaliativo do triênio vigente, os docentes, reconhecem que os gestores (direção, assessores,
chefes de setor e coordenadores) atendem às demandas e resolvem os problemas que surgem com
rapidez, demonstrando um alto índice de satisfação e potencialidade da questão.
Este resultado evidencia e reforça que todo o grupo gestor da IES está na direção certa, quanto à
preocupação em estabelecer um diálogo positivo com todos os seus colaboradores. Buscando cada vez
mais, soluções práticas e uma resposta ágil e ao mesmo tempo eficiente que atendam às demandas
internas.
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As atividades da Coordenação estimulam a
interdisciplinaridade e discussão sobre o
currículo do curso? 45,83% 11 33,33% 8 12,50% 3 4,17% 1 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme dados estatísticos parciais do triênio, os docentes, reconhecem que das atividades da
Coordenação estimulam a interdisciplinaridade e discussão sobre o currículo do curso, demonstrando
satisfação dos docentes e potencialidade da questão.

Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas à coordenação do seu
curso? 58,33% 14 20,83% 5 12,50% 3 4,17% 1 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
O item - andamento das solicitações destinadas à coordenação do seu curso -, foi inserido neste último
processo avaliativo, como pode observar no gráfico acima, os docentes avaliaram este item como
potencialidade. Identificando que os docentes estão satisfeitos com desempenho da coordenação de seu
curso.

Média deste critério 50,00% (12) 27,78% (6,67) 15,28% (3,67) 4,17% (1) 2,78% (0,67) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Sustentabilidade Financeira
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Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

A Faculdade Serra do Carmo oferece bolsas,
convênios, financiamentos... como
compromisso social na oferta da educação e
incentivos financeiros: 37,50% 9 20,83% 5 33,33% 8 4,17% 1 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme dados estatísticos os dois anos do triênio em processo de avaliação, os docentes, avaliaram
como fragilidade, necessitando de ações que a minimizem e melhore estatisticamente a questão.

Como você avalia a sustentabilidade financeira
da Instituição?

20,83% 5 29,17% 7 25,00% 6 0,00% 0 25,00% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes apontam como potencialidade a questão da sustentabilidade financeira da IES no primeiro
ano do triênio com índice de 65,22%. Já no segundo ano foi avaliado como fragilidade com índice de
52,17%, demonstrando necessidade de melhorias no item.

Média deste critério 29,16% (7) 25,00% (6) 29,16% (7) 2,08% (0,5) 14,59% (3,5) 0,00% (0)

Média desta categoria 41,32% (9,92) 28,12% (6,75) 21,87% (5,25) 4,17% (1) 4,52% (1,08) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 5 - Infraestrutura Física

CRITÉRIO: Infraestrutura Física

Como você percebe a segurança nas áreas
internas da Faculdade Serra do Carmo?

29,17% 7 29,17% 7 25,00% 6 16,67% 4 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
 No primeiro ano avaliado, os docentes avaliaram a segurança nas áreas internas da Faculdade Serra do
Carmo de forma muito boa, demonstrando potencialidade. Já na avaliação do segundo ano do triênio a
segurança interna apesar da contratação de um guarda para monitorar a entrada e saída da IES foi
avaliada como fragilidade, mais uma vez demonstrando inconsistência no ato de avaliar.

Como você percebe os espaços para
atendimentos nas instalações administrativas?

20,83% 5 29,17% 7 37,50% 9 12,50% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, nos dois resultados parciais do triênio, avaliaram os espaços para atendimentos nas
instalações administrativas de forma frágil, com média de 58,93% no primeiro ano avaliado e 52,17% no
segundo ano do triênio, demonstrando fragilidade no item. Apontando uma questão a ser melhorada.
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Como você percebe a limpeza nas instalações
administrativas?

37,50% 9 33,33% 8 20,83% 5 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
A limpeza nas instalações administrativas foi avaliada como potencialidade nos dois anos do triênio
vigente. É um ponto positivo visto que são inúmeros os fatores que influenciam o trabalho dos
profissionais de uma empresa. A temperatura do ambiente, a organização, o barulho, o espaço, como
também, a limpeza e higiene do local de trabalho, exercem influência sobre a produtividade dos
colaboradores.

Como você percebe a acessibilidade  às
instalações administrativas?

25,00% 6 25,00% 6 41,67% 10 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os resultados parciais do triênio, com 51,94% no primeiro ano e 52,18% no resultado do
segundo ano avaliado. Conclui-se que os docentes, percebem a acessibilidade às instalações
administrativas como fragilidade. É um resultado que carece ser discutido com o seguimento de docentes
para um melhor entendimento da questão.
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Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Como você percebe o espaço disponível nas
salas de aula?

16,67% 4 33,33% 8 33,33% 8 16,67% 4 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No resultado parcial do primeiro ano do triênio dos docentes, avaliaram os espaços disponível nas salas
de aula de forma excelente com 73,80%, demonstrando alto índice de satisfação dos docentes. Já no
segundo ano o item foi avaliado como fragilidade com 52,17%.
Sala de aula ideal seja um lugar que ofereça condições necessárias para que se desenvolvam os
processos de ensino-aprendizagem. Mais um item a ser debatido entre o seguimento para um
entendimento para as próximas avaliações.

Você percebe a limpeza nas salas de aula?
37,50% 9 37,50% 9 20,83% 5 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme os resultados parciais, os docentes percebem a limpeza nas salas de aulas de forma excelente,
demonstrando alto índice de satisfação. O que representa uma potencialidade nos dois anos avaliados do
triênio.
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Como você percebe a acessibilidade à salas
de aula?

16,67% 4 37,50% 9 33,33% 8 12,50% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No primeiro ano do triênio em andamento, os docentes avaliaram a acessibilidade às salas de aulas
forma boa com a média de 61,56%, demonstrando satisfação dos docentes, porém, com os dados
estatísticos indicando que pode melhorar. Já na avaliação do segundo ano do triênio o item foi avaliado
como fragilidade com 56,52%, este declínio pode ser pelos problemas constantes no elevador que dá
acesso aos pisos do prédio.

Como você percebe o espaço disponível no
auditório?

8,33% 2 12,50% 3 33,33% 8 45,83% 11 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
O auditório é um item que precisa ser revisto dentro da IES. Os dados demonstram uma expressiva
fragilidade, a média do primeiro ano foi 34,44% e no segundo ano avaliado caiu mais ainda 21,74%.  É
um item que necessita de ações que minimizem a fragilidade apontada no histórico das avaliações.
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Como você percebe a limpeza no auditório?
41,67% 10 20,83% 5 33,33% 8 4,17% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, percebem a limpeza nos auditórios como potencialidade nos dois anos deste triênio.

Como você percebe a acústica no auditório?
0,00% 0 25,00% 6 37,50% 9 37,50% 9 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, percebem a acústica no auditório como fragilidade nos dois anos deste triênio. No primeiro
ano avaliado com somente 30,09% deste seguimento avaliando como excelente e muito bom, já no
segundo ano do triênio o índice caiu para 26,09% do seguimento em questão avaliando como excelente e
muito bom. Os dados demonstram uma expressiva fragilidade, necessitando de ações que a minimizem
esta questão.
Se faz necessário que a IES invista em melhorias para sanar o problema e melhorar a qualidade dos
serviços prestados nos auditórios.
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Como você percebe o espaço disponível na
sala dos professores?

25,00% 6 29,17% 7 37,50% 9 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes, percebem o espaço disponível na sala dos professores de forma excelente e muito boa por
73,80%, no primeiro ano do ciclo avaliativo configurando potencialidade. No segundo ano do triênio o
índice estatístico caiu para 52,18%, configurando fragilidade no item avaliado. Talvez a diferença nos
resultados se deu pela mudança de espaço físico da sala dos professores.

Como você percebe a limpeza na sala dos
professores?

37,50% 9 33,33% 8 29,17% 7 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No primeiro ano do ciclo avaliativo com 88,21% dos docentes, percebem a limpeza na sala dos
professores de forma excelente e muito bom, demonstrando satisfação. No segundo ano, apesar de
também configurar potencialidade, conforme parâmetro pré-definido para a análise do ano avaliado,
69,56% deste seguimento avaliador se diz satisfeito com a limpeza da sala dos professores. Registrando
um percentual 18,65% menor que o primeiro ano do triênio avaliado. O item continua como
potencialidade, porém merece atenção por parte dos responsáveis
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Como você percebe a acessibilidade à sala
dos professores

29,17% 7 29,17% 7 33,33% 8 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No primeiro ano deste ciclo avaliativo os docentes avaliaram a acessibilidade à sala dos professores
como fragilidade com 55,95% o índice de satisfação do seguimento avaliador.
Já no processo avaliativo do segundo ano com 60,86%, havendo uma melhora neste item, configurando
potencialidade conforme parâmetro estatístico pré-definido. É potencialidade, mas que, carece
acompanhamento do grupo gestor para o bem-estar no ambiente de trabalho do docente.

Como você percebe o espaço disponível na
sala dos professores que possuem regime de
trabalho em tempo integral? 16,67% 4 8,33% 2 16,67% 4 4,17% 1 54,17% 13

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
É um item que vem sendo avaliado como fragilidade no percurso da avaliação interna da IES
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Como você percebe a limpeza nas salas dos
professores que possuem regime de trabalho
em tempo integral? 25,00% 6 12,50% 3 4,17% 1 4,17% 1 54,17% 13

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
É outro item que vem sendo avaliado como fragilidade no percurso da avaliação interna da IES.

Como você percebe a acessibilidade às salas
dos professores com regime de trabalho
integral? 20,83% 5 12,50% 3 8,33% 2 4,17% 1 54,17% 13

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
O item que vem sendo avaliado como fragilidade no percurso deste ciclo avaliativo.
Necessitando de ações que a minimizem esta situação.
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Como você percebe a limpeza dos banheiros?
20,83% 5 37,50% 9 29,17% 7 12,50% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os docentes no primeiro ano deste triênio, 64,19% avaliaram a limpeza dos banheiros de excelente e
muito boa, configurando satisfação neste quesito avaliado. Já no segundo ano o item foi avaliado em
56,52%, configurando fragilidade. É quesito a ser observado e melhorado na IES.

Como você percebe a acessibilidade aos
banheiros?

20,83% 5 45,83% 11 25,00% 6 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os resultados parciais deste triênio, os docentes percebem a acessibilidade aos banheiros como
potencialidade, porém com um índice estatístico quase no limite do parâmetro definido para análise desta
avaliação, configurando a item a ser melhorado. É um quesito que precisa ser discutido com os docentes
para chegar a um entendimento deste resultado. Porque os banheiros da IES todos atendem a lei 10.098
de dez. de 2000 e Lei  Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no que tange acessibilidade em sua amplitude
para acessos em espaços públicos.
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Como você percebe a acessibilidade à
biblioteca?

33,33% 8 37,50% 9 16,67% 4 8,33% 2 4,17% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os dados apresentados nas avaliações anteriores com este resultado, onde no primeiro ano
alcançou o índice estatístico de 77,69% e no segundo ano 73,91%. Os avaliadores consideram que a
acessibilidade da biblioteca é de forma excelente, demonstrando um alto grau de satisfação dos docentes
para este quesito.

Como você percebe à Internet sem fio?
8,33% 2 20,83% 5 37,50% 9 33,33% 8 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os resultados sinalizam uma alta insatisfação dos docentes com o acesso à internet em todas a
avaliações realizadas. A IES vem investindo em equipamentos tecnológicos (wireless) no intuito de sanar
os problemas apontados e ampliar a qualidade dos serviços prestados. As melhorias como o aumento da
capacidade da internet sem fio e uma rede exclusiva para acessos dos docentes, mas ainda assim não
resolveu o problema de sinal de internet para este seguimento.
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A cantina oferece qualidade e diversidade de
produtos de consumo satisfatórios?

12,50% 3 33,33% 8 45,83% 11 8,33% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os resultados das avaliações deste triênio sinalizam insatisfação dos docentes com a qualidade,
diversidade dos produtos oferecidos pela cantina. Se faz necessário que a IES investigue e proponha
ações efetivas para melhorar a qualidade dos serviços prestados

Como você avalia a reprografia quanto ao
atendimento e a qualidade dos serviços
prestados? 25,00% 6 33,33% 8 20,83% 5 20,83% 5 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os dados apresentados na avaliação do primeiro ano deste triênio 91,30% de excelente e
muito bom. Já no segundo ano houve uma redução no quadro estatístico para 60,87%. Indicando
potencialidade no quesito avaliado. Os resultados sinalizam satisfação dos docentes com os serviços
prestados pela reprografia na IES. Porém, com uma redução de 30% no percentual de um ano para o
outro. Uma possibilidade para a queda no índice é o aumento de alunos na IES, consequentemente,
cresce a demanda na copiadora

Média deste critério 23,11% (5,55) 28,03% (6,73) 28,22% (6,77) 13,07% (3,14) 7,58% (1,82) 0,00% (0)

Média desta categoria 23,11% (5,55) 28,03% (6,73) 28,22% (6,77) 13,07% (3,14) 7,58% (1,82) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Outros

CRITÉRIO: Este espaço é seu

Caso haja necessidade, utilize-o para
complementar sua avaliação, elogiando ou
propondo sugestões para melhorias.

Média deste critério 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

Média desta categoria 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

Média deste questionário 31,07% (7,46) 28,46% (6,83) 24,01% (5,76) 0,00% (2,07) 6,15% (1,47) 0,00% (0)
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Relatório de Avaliação por Pergunta
Avaliação: Avaliação Institucional - Administrativo 2019/2 30

Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Total de 14 avaliadores, obteve-se 13 (92.9%) respostas (Não considerando respostas marcadas como Não Avaliei/Utilizado pelo
participante)

CATEGORIA: Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional

CRITÉRIO: Planejamento e Avaliação

Como você avalia o trabalho da  Comissão
Própria de Avaliação Institucional (CPA) da
Faculdade Serra do Carmo? 38,46% 5 46,15% 6 15,38% 2 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme parâmetros definidos pela comissão para  análise desta avaliação, o trabalho da comissão
própria de avaliação foi avaliado como potencialidade nos dois anos do triênio vigente  2018 -2020. Visto
que no primeiro ano, a IES foi avaliada duas vezes com a média para este item de 68,09%. Em 2019, foi
realizado o processo de avaliação somente uma vez, a qual o item trabalho da CPA foi avaliado em
81,81% de excelente e muito bom.  Observando que houve um crescimento no índice estatístico deste
quesito no seguimento dos técnicos administrativos.

Você conheceu a análise dos resultados da
última Avaliação Institucional da Faculdade
Serra do Carmo, ano de referência 2018
(Resultados contidos no Relatório da CPA)? 38,46% 5 7,69% 1 15,38% 2 15,38% 2 23,08% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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Análise comparativa:
Na  avaliação do primeiro ano do triênio 2018 - 2020, o item foi avaliado como potencialidade com índice
médio de 68,09%  dos técnicos administrativos afirmando conhecer as análises dos resultados da última
Avaliação Institucional da Faculdade Serra do Carmo, ano de referência 2017 (Resultados contidos no
Relatório da CPA). Com este resultado e os parâmetros definidos para análises deste processo avaliativo
configura potencialidade. Comparando os resultados do primeiro ano com o segundo ano do triênio,
houve uma redução no percentual para 45,45% deste seguimento, avaliando como excelente e muito
bom.  Configurando item como fragilidade na devolutiva dos resultados da avaliação anterior para este
seguimento. A devolutiva para os técnicos administrativos  inspira atenção da equipe da CPA e gestão da
IES.

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na Serra
do Carmo (divulgação realizada pela CPA). 15,38% 2 38,46% 5 23,08% 3 15,38% 2 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Na avaliação do primeiro ano do triênio 2018 - 2020, o item foi avaliado como potencialidade com índice
médio de 71,71% dos técnicos administrativos afirmando  perceber ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na Faculdade Serra do Carmo (divulgação realizada pela CPA).
Com este resultado e os parâmetros definidos para análises deste processo avaliativo configura
potencialidade. Comparando os resultados do primeiro ano com o segundo ano do triênio, houve uma
redução no percentual para 45,45% deste seguimento, avaliando como excelente e muito bom.
Configurando item como fragilidade na percepção de melhorias para este seguimento. A implantação de
ações, projetos e ou melhorias inspira atenção da equipe da CPA e gestão da IES.

Média deste critério 30,77% (4) 30,77% (4) 17,95% (2,33) 10,25% (1,33) 10,26% (1,33) 0,00% (0)

Média desta categoria 30,77% (4) 30,77% (4) 17,95% (2,33) 10,25% (1,33) 10,26% (1,33) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional

CRITÉRIO: Missão e plano de desenvolvimento institucional
Você conhece a missão "produzir sistematizar
e socializar os saberes científico, filosófico,
cultural e tecnológico, ampliando e
aprofundando o conhecimento e caráter do
indivíduo para o exercício profissional, pautado
no compromisso ético e responsável,
comprometido com a construção mais justa e
democrática" da Faculdade Serra do Carmo?

38,46% 5 38,46% 5 15,38% 2 0,00% 0 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Quanto ao item conhecimento da missão da IES, a equipe de técnicos administrativos avaliou como
potencialidade, conforme parâmetros definidos pela comissão para análise desta avaliação, o
conhecimento da missão da IES foi avaliado como potencialidade nos dois anos do triênio vigente 2018 -
2020. Visto que no primeiro ano, a IES foi avaliada duas vezes com a média para este item de 74,34%. Já
em 2019, foi realizado o processo único de avaliação, a qual o item  foi avaliado em 72,72% de excelente
e muito bom. Demonstrando satisfação do seguimento quanto o conhecimento da missão da faculdade.

Você reconhece a articulação, bem como
coerência entre a missão institucional e as
ações desenvolvidas pela FASEC? 15,38% 2 53,85% 7 23,08% 3 0,00% 0 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
O seguimento vê articulação, bem como coerência entre a missão institucional e a prática. Sendo o item
avaliado nos dois anos do triênio como potencialidade. No primeiro ano do triênio foi avaliado com média
de 79,60% de excelente e muito bom. Já em 2019, fechou em 63,64% das variáveis excelente e muito
bom. Mantendo o item como potencialidade conforme parâmetros definidos pela equipe avaliadora,
porém, percebe-se queda no percentual em relação à média do primeiro ano do triênio.  O item inspira
atenção da equipe da CPA e gestão da IES.
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Média deste critério 26,92% (3,5) 46,16% (6) 19,23% (2,5) 0,00% (0) 7,69% (1) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Responsabilidade Social da Instituição

Você reconhece atividades relacionadas à
questão ambiental, desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo? 30,77% 4 23,08% 3 0,00% 0 23,08% 3 23,08% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
A questão ambiental foi avaliada como potencialidade com média de 62,83%, no primeiro ano do ciclo
avaliativo da IES. Já no segundo ano foi avaliado como fragilidade com 45,45%. Apesar da questão,
sustentabilidade ambiental, ser trabalhada na IES em vários formatos, como: projetos com ações práticas
de cunho voltado à educação ambiental. Reciclagem trabalho em parceria com as cooperativas de
reciclagens de papel. Coleta seletiva - Coletores seletivos de lixo. Além de disciplinas voltadas a
Questões Ambientais em todas as grades curriculares dos cursos ofertados pela Faculdade Serra do
Carmo.
A sugestão da equipe da CPA é que as atividades relacionadas às questões ambientais devem ser
desenvolvidas de maneira que todos os seguimentos da IES compreendem a sua importância no
processo de preservação ambiental e exaustivamente linkada com o instrumento de avaliação no Eixo 2 e
na dimensão 3 - Responsabilidade Social.

As atividades comprometidas com a
responsabilidade social desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo  atendem às
necessidades da comunidade local? 46,15% 6 38,46% 5 0,00% 0 15,38% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Quanto ao item as atividades relacionadas à responsabilidade social trabalhada pela IES atender as
necessidades da comunidade onde a IES está inserida, os técnicos administrativos avaliaram como
potencialidades nos dois anos do triênio. No primeiro ano foi avaliado com média de 80,09% e no
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segundo ano avaliado 81,81% das variáveis excelente e muito bom.
Estes resultados evidenciam e reforçam ainda mais o compromisso que a IES tem com o seu papel de
responsabilidade social conforme preconiza o Eixo 02 - Desenvolvimento Institucional, indicador 2.5 PDI e
políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade social do instrumento de avaliação
institucional externa do Sinaes/ Daes.

Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (mutirão, ação social etc.),
incentivo a cultura, entre outros? 46,15% 6 23,08% 3 15,38% 2 7,69% 1 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
As políticas e práticas de responsabilidade social como ações extensionistas foram avaliadas como
potencialidades pelos técnicos administrativos nos dois anos do triênio em curso. No primeiro ano
avaliado com a média de 80,59% nas variáveis excelente e muito bom. Com uma avaliação menos
expressiva neste último ano, onde a somatória de excelente e muito bom o índice de 63,63% dos
avaliadores. Este resultado indica que a comissão própria de avaliação em parceria com a IES precisa
potencializar a responsabilidade social neste seguimento de avaliadores.
Neste sentido, os trabalhos realizados carecem de serem evidenciados e reforçado ainda mais entre os
técnicos administrativos a respeito do compromisso que a IES tem com a responsabilidade social.
Envolver este seguimento com o Serra do Carmo em Ação, projeto social da IES é a prova de que a cada
nova edição fortalecemos esse espirito de coletividade e de amor ao próximo, levando ações que
beneficiam a comunidade na qual está inserida.

Média deste critério 41,02% (5,33) 28,21% (3,67) 5,13% (0,67) 15,38% (2) 10,26% (1,33) 0,00% (0)

Média desta categoria 35,38% (4,6) 35,39% (4,6) 10,77% (1,4) 9,23% (1,2) 9,23% (1,2) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 3 - Políticas Acadêmicas

CRITÉRIO: Comunicação com a Sociedade

A Instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa
(portal institucional, assessoria de
comunicação, entre outros)? 38,46% 5 30,77% 4 23,08% 3 0,00% 0 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados preliminares do triênio vigente, no primeiro ano com uma média de 76,48% de
técnicos administrativos consideraram as variáveis excelente e muito bom. No segundo ano houve
redução neste percentual para 63,63%. O seguimento avaliou que a instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa (portal institucional, assessoria de comunicação, entre
outros. Este quesito apresenta-se como potencialidade. Apesar dos dados sinalizarem que a IES se
preocupa seus processos de comunicação com a comunidade interna e externa e contar com setor de
marketing, número de WhatsApp divulgado amplamente no portal da IES para comunicação interna e
externa.  Ainda assim apresentou queda no percentual conforme pode ser observado nos dados
estatísticos obtidos nas avaliações do triênio em curso.

As informações internas fluem de maneira
satisfatória?

15,38% 2 23,08% 3 23,08% 3 38,46% 5 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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Análise comparativa:
A categoria no primeiro ano do triênio avaliou a comunicação interna da Instituição como fragilidade, com
57,90%  das variáveis excelente e muito bom,   No segundo ano avaliado, apenas 27,27% do grupo
avaliador apontaram as variáveis excelente e muito bom. Diminuindo consideravelmente o índice em
relação ao ano anterior. Sendo assim o seguimento indica necessidade de melhorias no trabalho
desenvolvido pela instituição na questão das informações internas.
Conforme resultados preliminares do triênio, os técnicos administrativos consideram a comunicação
interna frágil. Este quesito apresenta-se como fragilidade institucional no histórico avaliativo da IES. Os
dados sinalizam necessidade de canais de comunicação entre os setores. Hoje possui o grupo do ADM
de WhatsApp, onde é divulgado os informes internos. Uma sugestão para melhorar estes resultados é
através de reuniões para divulgação de informações gerais da IES para o grupo.

Os registros e os resultados da ouvidoria são
efetivamente levados em consideração pelas
instâncias acadêmicas e administrativas da
Faculdade Serra do Carmo? 23,08% 3 46,15% 6 23,08% 3 0,00% 0 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados preliminares do triênio vigente, no primeiro ano com uma média de 76,48% de
técnicos administrativos consideraram as variáveis excelente e muito bom. No segundo ano houve
redução neste percentual para 63,63%. O seguimento avaliou que a instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa (portal institucional, assessoria de comunicação, entre
outros. Este quesito é avaliado como potencialidade. Apesar dos dados sinalizarem que a IES se
preocupa seus processos de comunicação com a comunidade interna e externa e contar com setor de
marketing, número de WhatsApp divulgado amplamente no portal da IES para comunicação interna e
externa.  Ainda assim apresentou queda no percentual conforme pode ser observado nos dados
estatísticos obtidos nas avaliações do triênio em curso.
Confrontando os dois anos do triênio avaliado conclui-se que os técnicos administrativos consideram os
trabalhos da ouvidoria como potencialidade com ressalva para a queda dos índices. Os resultados obtidos
demonstram satisfação do seguimento quanto a divulgação dos trabalhos da ouvidoria. A sugestão é
efetivar o funcionamento em espaço físico definido para uma maior visualização e amplitude deste
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atendimento.

Média deste critério 25,64% (3,33) 33,33% (4,33) 23,08% (3) 12,82% (1,67) 5,13% (0,67) 0,00% (0)

Média desta categoria 25,64% (3,33) 33,33% (4,33) 23,08% (3) 12,82% (1,67) 5,13% (0,67) 0,00% (0)
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CATEGORIA: EIXO 4 - Políticas de Gestão

CRITÉRIO: Políticas de Pessoal

Há uma preocupação transparente da
Instituição na revisão de suas ações e de seu
planejamento visando melhorar a qualidade do
trabalho que desenvolve? 15,38% 2 38,46% 5 30,77% 4 15,38% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No primeiro ano do triênio em curso, o quadro administrativo avaliou como fragilidade com uma média de
57,07%, a somatória das variáveis excelente e muito bom,  a preocupação transparente da Instituição na
revisão de suas ações e de seu planejamento visando melhorar a qualidade do trabalho que desenvolve.
O segundo ano do triênio avaliado o item permaneceu como fragilidade reduzindo ainda mais o
percentual para 45,45% do seguimento. É um item que merece atenção por parte do grupo gestor visando
melhorar o entendimento do quadro de pessoal.

Na Instituição existe PCCs (Plano de Cargos
Carreira e Salários) para valorização da
qualificação (cursos de aperfeiçoamento,
titulação, entre outros)? 0,00% 0 15,38% 2 15,38% 2 30,77% 4 38,46% 5

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Avaliação 2018/1,  18,75% do administrativo percebe existe na Instituição PCCs (Plano de Cargos
Carreira e Salários) para valorização da qualificação (cursos de aperfeiçoamento, titulação, entre outros).
Os dados demonstram uma expressiva fragilidade, pois, não atingiu nem 50% dos administrativos,
necessitando de ações que a minimizem esta situação.
Já na avaliação 2018/2, os dados demonstram que 47,37% considera de forma muito boa e suficiente, o
conhecimento do PCCs da instituição. Somando as variáveis Desconheço o assunto e Insuficiente,
obteve-se o resultado de 52,64%, configurando desconhecimento da equipe sobre o plano de cargos e
salários da Instituição. Necessitando assim de mais esclarecimentos sobre o assunto. No segundo ano
avaliado reduziu para 9,09%,  o índice na somatória de excelente e muito bom permanecendo como
fragilidade.
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Baseado nos resultados dos dois anos do triênio em evidência, conclui-se que é necessário a
apresentação de um planejamento visando melhorar a satisfação da equipe quanto a valorização do
quadro de pessoal.

O espaço físico destinado ao desenvolvimento
das atividades administrativas apresenta boas
condições de trabalho? 15,38% 2 30,77% 4 38,46% 5 15,38% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:

Conforme dinâmica da comissão de avaliadora, o primeiro ano sendo avaliado duas vezes onde:  2018/1,
os dados obtidos foram, 62,50% do administrativo percebe que o espaço físico destinado ao
desenvolvimento das atividades administrativas apresenta boas condições de trabalho. Na segunda
avaliação do primeiro ano do triênio, 2018/2, os dados estatísticos apontam que 78,94% dos técnicos
administrativos consideram o espaço físico destinado ao desenvolvimento das atividades administrativas
como excelente, muito boa, concluindo que o espaço oferecido proporciona boas condições laborais.
No segundo ano, o item foi avaliado como fragilidade por somente 45,45% dos avaliadores apontando as
variáveis excelente e muito bom. Conforme parâmetros definidos pela equipe da CPA para análise desta
avaliação, com a média estatística do biênio caracteriza o item como fragilidade.
Como pode ser observado nas análises acima, houve curva de crescimento nas duas avaliações do
primeiro ano do triênio, avaliaram espaços físicos destinados ao trabalho como potencialidade, já no
segundo ano houve queda acentuada nos dados estatísticos obtidos. é um resultado que merece ser
di8scutido com este seguimento avaliador.

Média deste critério 10,25% (1,33) 28,20% (3,67) 28,20% (3,67) 20,51% (2,67) 12,82% (1,67) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Organização e Gestão da Instituição
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Na Instituição existe um organograma
identificando a hierarquia das funções e a
dinâmica de Funcionamento? 15,38% 2 7,69% 1 30,77% 4 15,38% 2 30,77% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
A equipe técnica administrativa da Faculdade Serra do Carmo, demonstrou nos resultados do primeiro
ano do triênio em curso que a organização hierárquica das funções como fragilidade. Conforme dados
obtidos, somente 18,75%, deste seguimento percebem que existe um organograma identificando a
hierarquia das funções e a dinâmica de Funcionamento. Na segunda avaliação do referido ano, houve
uma pequena melhora nos resultados estatísticos quando 47,37% dos técnicos administrativos avaliaram
o quesito como excelente e muito bom, permanecendo como fragilidade.
Nos resultados do segundo ano do triênio em curso, o seguimento avaliou o item como fragilidade com
18,18% de excelente e muito bom, como pode ser observado no percentual acima. Visto que as
informações deste quesito conforme resultados nos dois anos avaliados, não são compartilhadas com
este seguimento pelo grupo gestor da IES. Os dados demonstram uma expressiva fragilidade,
necessitando de ações que minimizem esta situação.

Você conhece os procedimentos
administrativos relacionados à sua função na
Faculdade Serra do Carmo? 38,46% 5 38,46% 5 15,38% 2 7,69% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados do triênio antecessor e as parciais do triênio vigente, os técnicos administrativos
reconhecem os procedimentos administrativos relacionados a sua função de forma excelente. Sendo a
avaliação de 2018/1, o quesito foi avaliado em 62,50% nas variáveis excelente, muito bom. Em 2018/2,
84,22% nas variáveis supracitadas. Em 2019 manteve nível da satisfação do seguimento com 72,72%. O
item foi bem avaliado pelos participantes do processo avaliativo, configurando como potencialidade até
aqui pela maioria dos participantes deste seguimento.
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As informações sobre os procedimentos
administrativos estão organizadas em forma de
manual? 15,38% 2 23,08% 3 15,38% 2 23,08% 3 23,08% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Conforme resultados preliminares do triênio vigente, no primeiro ano com uma média de 48,68%, os
técnicos administrativos consideraram as variáveis excelente e muito bom. No segundo ano houve
redução neste percentual para 36,36%. Este quesito é avaliado como fragilidade. Ainda apresentou queda
no percentual conforme pode ser observado nos dados estatísticos obtidos nas avaliações dos dois anos
do triênio em curso. A sugestão é divulgar os manuais de procedimentos administrativos para
conhecimento das equipes administrativas para maior visualização e amplitude desta organização.

Os gestores (direção, assessores, chefes de
setor e coordenadores) atendem às demandas
e resolvem os problemas que surgem com
rapidez? 15,38% 2 38,46% 5 23,08% 3 23,08% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
No comparativo dos resultados do biênio, 2018/2019, com média de 76,48% no primeiro ano avaliado,
seguiu como potencialidade como no triênio anterior 2015/2017. Já no segundo ano do triênio em curso
2018/2020, houve declínio do seguimento na avaliação deste item. Onde somente 45,45%, consideraram
as variáveis excelente e muito bom, avaliando o item como fragilidade. Neste sentido, será necessário um
acompanhamento do grupo gestor com a equipe de técnicos administrativos para um entendimento do
declínio nos resultados da última avaliação e efetivar a manutenção dos resultados das avaliações
anteriores. Buscando cada vez mais, soluções práticas e uma resposta ágil e ao mesmo tempo eficiente
que atendam às demandas internas.

Média deste critério 21,15% (2,75) 26,92% (3,5) 21,15% (2,75) 17,31% (2,25) 13,46% (1,75) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Sustentabilidade Financeira
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Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

De que maneira você percebe os investimentos
em capacitação de pessoal?

0,00% 0 15,38% 2 30,77% 4 30,77% 4 23,08% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
O item capacitação de pessoal foi inserido na segunda avaliação do primeiro ano deste triênio, 31,58%
dos técnicos administrativos avaliaram de forma excelente, muito boa. Já no segundo ano do triênio
2018/2020, houve declínio para 18,18% as variáveis excelente e muito bom para investimento em
capacitação. Continuou sendo avaliado como fragilidade pelo seguimento. A sugestão da equipe da
avaliação interna é que este quesito precisa de atenção no planejamento da gestão.

De que maneira você percebe os investimentos
em recursos e equipamentos de trabalho?

30,77% 4 30,77% 4 0,00% 0 30,77% 4 7,69% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
A equipe técnica administrativa da Faculdade Serra do Carmo, demonstrou nos resultados do primeiro
ano do triênio em curso que a há investimentos em recursos e equipamentos de trabalhos. Conforme
dados obtidos, 63,16% dos avaliadores participantes apontaram as variáveis excelente e muito bom,
conforme parâmetros definidos pela equipe da CPA para análise do ciclo avaliativo, o item obteve
resultado como potencialidade.
Nos resultados do segundo ano do triênio em curso, o seguimento avaliou o item como fragilidade com
54,54% de excelente e muito bom. Como pode ser observado nos percentuais acima, o item carece de
dinamismo entre a gestão e os técnicos administrativos na divulgação do Plano de Desenvolvimento
Institucional do item políticas para o corpo técnico administrativo para um entendimento do processo
gestor da IES para o andamento dos planos de ações para o setor administrativo.
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Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

Média deste critério 15,38% (2) 23,07% (3) 15,38% (2) 30,77% (4) 15,38% (2) 0,00% (0)

Média desta categoria 16,24% (2,11) 26,49% (3,44) 22,22% (2,89) 21,37% (2,78) 13,68% (1,78) 0,00% (0)
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Período da Aplicação: 16/10/2019 a 31/10/2019

CATEGORIA: Eixo 5 - Infraestrutura física

CRITÉRIO: Infraestrutura física

Como você percebe a segurança nas áreas
internas da Faculdade?

30,77% 4 30,77% 4 23,08% 3 15,38% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Neste ciclo avaliativo 2018/2020, o primeiro ano avaliado, os técnicos administrativos avaliaram a
segurança nas áreas internas da Faculdade Serra do Carmo como fragilidade com média de 51,31% de
variáveis excelente e muito bom. Já na avaliação do segundo ano do triênio a segurança interna apesar
da contratação de um guarda para monitorar a entrada e saída da IES, continuou sendo avaliada como
fragilidade com 54,54% de variáveis excelente e muito bom, mais uma vez demonstrando insegurança e
insatisfação deste público na questão de segurança interna. Este resultado poderá ser pelo fato de ter
aulas nos três períodos e o segurança estar presente nos períodos matutino e noturno.  A sugestão é
manter o segurança na IES em todo período de funcionamento da faculdade.

Como você percebe os espaços para
atendimento administrativo?

0,00% 0 46,15% 6 46,15% 6 7,69% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Os técnicos administrativos, nos dois resultados parciais do triênio, avaliaram os espaços para
atendimentos nas instalações administrativas de forma frágil, com média de 48,19% no primeiro ano
avaliado e 45,45% no segundo ano do triênio, demonstrando fragilidade no item e apontando uma
questão a ser melhorada na IES. O problema da insatisfação poderá ser por questões pontuais como
ergométria, espaço adequados para intervalos intrajornadas de trabalho etc... A sugestão é reunião dos
gestores com este seguimento para entendimento do resultado e buscar soluções para potencializar o
item espaços para atendimento administrativo.
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Como você percebe limpeza nas instalações
administrativas?

61,54% 8 38,46% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
A limpeza nas instalações administrativas foi avaliada como potencialidade nos dois anos do triênio
vigente, no primeiro ano com 94,24% dos participantes respondendo as variáveis excelente e muito bom
e no segundo ano do ciclo no avaliativo, 100% como pode ser observado nos gráficos acima as variáveis
excelente e muito bom. É um ponto positivo visto que os percentuais têm consistência em todos os
processos avaliativos do triênio e dos antecessores.
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Como você percebe a acessibilidade às
instalações administrativas?

46,15% 6 46,15% 6 7,69% 1 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os resultados parciais do triênio 2018/2020, com uma média de 69,73% no primeiro ano e
no resultado do segundo ano avaliado 90,90%, nas variáveis excelente e muito bom. Conclui-se que os
técnicos administrativos, percebem a acessibilidade às instalações administrativas como potencialidade.
É um ponto positivo visto que os percentuais têm consistência em todos os processos avaliativos do
triênio e dos antecessores.

Como você percebe a limpeza dos banheiros?
61,54% 8 38,46% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os resultados desta avaliação parcial com os triênios anteriores, os técnicos administrativos
vêm demonstrando satisfação com a limpeza dos banheiros. No primeiro ano deste triênio, com uma
média de 94,24% avaliaram a limpeza dos banheiros com as variáveis excelente e muito boa,
configurando satisfação neste quesito avaliado. No segundo ano o item foi avaliado em 100%,
permanecendo potencialidade. É um item que vem mantendo em um patamar positivo entre as avaliações
do seguimento de técnicos administrativos.
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Na Instituição existem ações de conservação e
manutenção das instalações prediais?

30,77% 4 46,15% 6 7,69% 1 0,00% 0 15,38% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa:
Comparando os resultados dos ciclos antecessores e as parciais deste triênio 2018/2020, conservação e
manutenção das instalações prediais, vêm sendo avaliada como potencialidade.  Com uma média de
80,10% no primeiro ano deste ciclo e 72,72% no resultado do segundo ano avaliado mantendo as
variáveis excelente, muito bom. Conclui-se que os técnicos administrativos, percebem a acessibilidade às
instalações administrativas como potencialidade. É um item que vem mantendo em um patamar positivo
entre as avaliações do seguimento de técnicos administrativos.

A cantina oferece qualidade e diversidade de
produtos de consumo satisfatórios?

15,38% 2 53,85% 7 23,08% 3 7,69% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

Análise comparativa
Comparando os resultados dos ciclos antecessores e as parciais deste triênio 2018/2020, sinaliza
satisfação dos técnicos administrativos com a qualidade, diversidade dos produtos oferecidos pela
cantina. Sendo o item avaliado como potencialidade. Com uma média de 80,10% no primeiro ano deste
ciclo e 72,72% no resultado do segundo ano avaliado mantendo as variáveis excelente, muito bom.
Conclui-se que os técnicos administrativos, percebem como uma potencialidade os trabalhos da equipe
da cantina. É um item que vem mantendo em um patamar positivo entre as avaliações do seguimento de
técnicos administrativos.

Média deste critério 35,16% (4,57) 42,86% (5,57) 15,38% (2) 4,39% (0,57) 2,20% (0,29) 0,00% (0)

Média desta categoria 35,16% (4,57) 42,86% (5,57) 15,38% (2) 4,39% (0,57) 2,20% (0,29) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Outros

CRITÉRIO: Este espaço é seu

Caso haja necessidade, utilize-o para
complementar sua avaliação, elogiando ou
propondo sugestões para melhorias.

Média deste critério 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

Média desta categoria 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0) 0,00% (0)

Média deste questionário 26,37% (3,43) 32,42% (4,21) 17,31% (2,25) 0,00% (1,57) 8,24% (1,07) 0,00% (0)
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