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 APRESENTAÇÃO 

  

Auto avaliação é conduzida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA de 

acordo com o disposto no art.11 da Lei n.º 10.861/04, cada instituição de ensino 

superior deve constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as funções 

de coordenar e articular o seu processo interno de avaliação e disponibilizar 

informações.  

Desta forma, a CPA da Faculdade Serra do Carmo entende auto avaliação 

como processo contínuo de autoconhecimento, que possibilita o aprimoramento da 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão, gestão; além do cumprimento de sua 

missão e responsabilidade social.  

O objetivo deste documento é apresentar o Relatório Trienal (2015/2017),  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 40 de 12 

de dezembro de 2007, consolidada em nova publicação de dezembro de 2010. 

O relatório está dividido da seguinte maneira:  

Contextualização da FASEC - Apresenta os dados gerais e um breve 

retrospecto sobre a Instituição e a Instituição atual, assim como, a missão e perfil, 

estrutura administrativa e um resumo do quadro de pessoal.  

A Comissão Própria de Avaliação - Apresenta a Comissão, suas atribuições, 

composição e as atividades desenvolvidas para a elaboração do relatório de auto 

avaliação 2015/2017.  

Análise e Parecer da CPA/FASEC - Apresenta as propostas contidas no PDI 

da FASEC organizadas segundo as 10 Dimensões do SINAES e seus indicadores, 

que identificam se foram ou não cumpridos e os respectivos esclarecimentos e 

justificativas sobre estas propostas. Após cada Dimensão, a CPA apresenta suas 

recomendações ou proposições e seu parecer final.  
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Síntese da Auto avaliação - A CPA apresenta parecer o diagnóstico final 

sobre o perfil de qualidade da FASEC.  

Anexos - No Anexo I está incluída a auto avaliação interna, que foram 

aplicados em toda comunidade acadêmica  em 2015, 2016 e 2017  por meio de 

questionário institucional, com análise e diagnóstico de todos os segmentos,  como 

fechamento dos 5  (cinco) eixos  e 10 (dez) dimensões avaliados no período de 

2015/2017, conforme determina o CONAES/SINAES.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Sociedade de Ensino Serra do Carmo Ltda. (SES) é responsável perante as 

autoridades públicas e o público em geral pela Faculdade Serra do Carmo (FASEC), 

incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, respeitando os 

limites da lei e do Regimento Geral da Faculdade, a liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente, e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

A Faculdade Serra do Carmo – FASEC é uma instituição de direito privado que 

será regida por seu Regimento e pela legislação em vigor. É uma instituição particular 

que preconizará a formação profissional e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

A Faculdade Serra do Carmo está situada na cidade de Palmas, no Estado do 

Tocantins, em área da Amazônia legal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, sob o nº: 

05.214.205/0001-93, está localizada na Quadra 103 Norte, Rua NO-03, N° 26 CEP: 

77001-018 Palmas / TO. 

A Faculdade Serra do Carmo, foi credenciada pela Portaria Nº 3.168 de 5 de 

outubro de 2004 e iniciou suas atividades no dia 16/11/2005 com o objetivo de tornar-

se referência em Educação Superior na região norte do país. Na época de sua 

fundação, obteve a autorização para a abertura dos cursos de Administração (Portaria 

nº 3.179 de 5 de outubro de 2004) e Ciências Contábeis (Portaria nº 3.169 de 5 de 

outubro de 2004).  

A abertura efetiva da Faculdade ocorreu no primeiro semestre de 2007 (2007/1) 

com o início das primeiras turmas dos Cursos de Direito e Administração, ambas no 

período noturno e, posteriormente, no período matutino. Em 2007, a Faculdade 

recebeu a autorização para a abertura do curso de Direito (Portaria nº 34 de 08 de 

janeiro de 2007). 

Além dos atos regulatórios acima citados do Sistema Federal de Educação, a 

Faculdade Serra do Carmo foi Recredenciada pela Portaria N°255, de 22 de março 

de 2018 pelo prazo de três anos. Também teve a Renovação de Reconhecimento do 

curso de Administração por meio da Portaria N° 931 de 24 de agosto de 2017, o 

Reconhecimento dos cursos de Ciências Contábeis por meio da Portaria Nº 294, de 7 
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de Julho de 2016 e Direito por meio da Portaria N° 116 de 17 de Fevereiro de 2017. 

No ano de 2015 os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis participaram 

do ENADE, o que proporcionou novas formas de conceber a proposta pedagógica dos 

cursos. 

No triênio 2015/2017 os cursos de Administração e Ciências Contábeis, 

sofreram com a baixa demanda que atingiu diretamente na redução do quantitativo de 

matrículas. A última entrada de alunos nos cursos foi no período de 2012, mesmo com 

a oferta de ambos, em todos os processos seletivos de Vestibular nos anos 

subsequentes não houve efetivação de matrículas. 

No ano de 2015 haviam 14(quatorze) alunos matriculados no curso de 

Administração e 14(quatorze) alunos matriculados no curso de Ciências Contábeis, 

que participaram do processo de Avaliação Institucional. No ano de 2016 haviam 

11(onze) alunos matriculados no curso de Administração e 07(sete) alunos 

matriculados no curso de Ciências Contábeis que participaram do processo de 

Avaliação Institucional. No ano de 2017 não houve participação dos alunos dos 

referidos cursos no processo de Avaliação Institucional. 

A FASEC aderiu ao Programa Universidade para Todos - PROUNI como 

mecanismo para estimular a demanda dos cursos. Mesmo assim, os resultados não 

foram os esperados. No primeiro semestre de 2018 a Faculdade Serra do Carmo, 

conta com um quantitativo de 569 (quinhentos e sessenta e nove) alunos 

matriculados, destes, 14(quatorze) 2,5% pertencem ao curso de Ciências Contábeis, 

o que não ocorreu com o curso de Administração, que não efetivou nenhuma matrícula 

para este semestre. Os cursos de Administração e Ciências Contábeis, na modalidade 

presencial, sofrem forte influência do ensino a distância (EaD), que a cada ano vem 

ampliando sua oferta e demanda. 

Neste cenário desafiador, a Faculdade Serra do Carmo, ao completar 11 (onze) 

anos a serviço do ensino superior em Palmas, diante das novas políticas educacionais 

e compromisso com o Plano Nacional da Educação passou por uma reformulação de 

seus objetivos, metas e missão para tornar-se referência no ensino superior por sua 

excelência acadêmica e pedagógica. 

A FASEC tem como propósito, a construção de uma Instituição de Educação 

Superior competente e comprometida com os padrões de qualidade do Ministério da 

Educação, contemplando as dimensões que integram o SINAES. Para tanto, a 
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autoavaliação é conduzida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA de acordo com 

o disposto no art.11 da Lei n.º 10.861/04, cada instituição de ensino superior deve 

constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as funções de coordenar e 

articular o seu processo interno de avaliação e disponibilizar informações.  

A autoavaliação é desenvolvida de forma contínua, com a participação da 

comunidade acadêmica, identificando os pontos a serem modificados, colaborando no 

processo de atualização constante do planejamento da FASEC como forma de garantir a 

adequação dos serviços aos objetivos propostos e a qualidade dos mesmos. A Comissão 

Própria de Avaliação da FASEC, como estabelece a Lei nº 10.861, tem atuação autônoma 

em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da IES, tendo como atribuição a 

condução dos processos de avaliação internos. 

Desta forma, a CPA compreende autoavaliação como processo contínuo de 

autoconhecimento, que possibilita o aprimoramento da qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão, gestão; além do cumprimento de sua missão e responsabilidade social.  

No processo avaliativo proposto serão observados os seguintes princípios:  

 A responsabilidade social com a qualidade da educação superior;  

 O reconhecimento da diversidade dos diversos órgãos da instituição;  

 O respeito à identidade, à missão e à história da instituição; 

 A globalidade institucional, pela utilização de indicadores e instrumentos, 

considerados em sua relação orgânica;  

 A continuidade do processo avaliativo como instrumento de política 

educacional da IES e o sistema de educação superior em seu conjunto.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 O Objetivo Geral da Comissão Própria de Avaliação 
 

 

 Conduzir os processos de avaliação interna da FASEC, sistematizar e prestar 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na forma prevista no art. 4º da Resolução 

que a instituiu, obedecidas as diretrizes para auto avaliação das instituições, 
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estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES). 

 

1.1.2 Os Objetivos Específicos da Comissão Própria de Avaliação 

 

 Deliberar sobre o encaminhamento e/ou consultas propostas pelo INEP ou 

outros órgãos, instituições e particulares;  

 Divulgar dados e informações relevantes ao domínio público do desempenho 

da Faculdade; 

 Firmar convênios e parcerias visando ao desempenho de suas atribuições; 

 Propor medidas de estímulo à participação dos estudantes no ENADE; 

 Deliberar sobre consultas junto ao INEP, visando a esclarecimentos e à 

interpretação dos direitos e deveres da Instituição e da CPA relativos aos 

processos avaliativos;  

 Fixar a política de avaliação que orientará as atividades de auto avaliação;  

 Deliberar sobre relatórios, informações e dados produzidos, no âmbito das 

atribuições previstas na legislação;  

 Oficiar a direção e aos representados a vacância do cargo de membro da CPA, 

estabelecendo prazo máximo para a indicação de novo representante; 

 Solicitar ao diretor o custeio de despesas necessárias ao regular 

funcionamento da CPA. 

A Avaliação Interna na Faculdade Serra do Carmo de Palmas -TO (FASEC) é 

entendida como um processo contínuo por meio do qual a instituição constrói o 

conhecimento sobre sua própria realidade, visando a melhoria da qualidade educativa 

e o alcance de maior relevância social.  

Em atendimento ao PDI, as leis e aos objetivos que regem a avaliação 

institucional interna, integram essa avaliação membros que representam o corpo 

docente, discente, funcionário administrativo e membro da sociedade sem vínculo 

com a instituição. 

 As metas da comissão são de estabelecer os objetivos e as normas da 

aplicação dos relatórios, a coleta das informações, a análise dos dados coletados e a 

sua divulgação, pautados sempre na transparência, na democracia e na veracidade 
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A auto avaliação é desenvolvida de forma contínua, com a participação da 

comunidade acadêmica, identificando os pontos a serem modificados, colaborando 

no processo de atualização constante do planejamento da Instituição de Ensino 

Superior como forma de garantir a adequação dos serviços aos objetivos propostos e 

a qualidade dos mesmos.  

A Comissão Própria de Avaliação da FASEC, como estabelece a Lei nº 10.861, 

tem atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da IES, 

tendo como atribuição a condução dos processos de avaliação internos.  

A FASEC mantém, em caráter permanente, um Programa de Avaliação 

Institucional, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, que conduz os 

processos de avaliação interna e presta as informações solicitadas por instâncias de 

avaliação externa, visando à melhoria do Ensino, da Pesquisa, da Pós-Graduação, da 

Extensão e Assuntos Comunitários e da Gestão Institucional. 

A criação da primeira comissão da CPA na FASEC ocorreu através da Portaria n.º 

026/08. No ano de 2009, por meio da Portaria n.º 041/09, a FASEC designou novos 

membros para compor a CPA, sendo assim dada a constituição da segunda equipe 

responsável pela autoavaliação na IES.   

Em 2011, a CPA sofreu nova mudança na sua composição, por meio da Portaria 

nº 024/2011 foi constituída a terceira CPA. A referida Comissão busca formas de estimular 

a participação de todos. 

Surge, então, a quarta composição da CPA, através da Portaria nº de 001 de 31 

de janeiro de 2012. Em seguida surge a quinta composição da CPA através da Portaria. 

nº 024/2012 que atuou por dois anos. No ano de 2014 surge a sexta composição da CPA 

por meio da Portaria n°004/2014. 

Em 2015, por meio da Portaria nº 014 de 03 de agosto de 2015 foi nomeada a 

sétima Composição da Equipe que iniciou os trabalhos do Triênio -  CPA 2015/2017, 

conforme quadro abaixo. 
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Quadro 1  Composição dos membros da CPA 
Nome Segmento que representa 

Arlan Marcos Lima Sousa 
Representante do corpo docente do 
Curso de Administração 

Anair Ribeiro Quintanilha Souza 
Representante do corpo Técnico 
Administrativo 

Carlos Vicente Berner 
Representante do corpo docente do 
Curso de Ciências Contábeis – 
Presidente da Comissão 

Karine Alves Gonçalves Mota 
Representante do corpo docente do 
Curso de Direito 

Marcus Sperandio 
Representante da Sociedade Civil 
Organizada 

Sérgio Ricardo Barbosa Moreira 
Ramalho 

Representante dos discentes 

Ato de designação da CPA: Portaria nº 014/2015 de agosto de 2015. 

 

Em 2017 foram feitas novas alterações com a oitava composição  da Equipe 

da CPA por meio da Portaria N°003/2017 que deram continuidade aos trabalhos do 

triênio 2015/2017 

Quadro 2 Composição dos membros da CPA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

Nome Segmento que representa 

Anair Ribeiro Quintanilha  
Corpo Técnico Administrativo 

 

Arlan Marcos Lima Corpo Docente 

Emanuelle Teixeira Ferreira Corpo Discente 

Hudson Cleyton Vieira da Silva Corpo Técnico Administrativo 

Karine Alves Gonçalves Mota Corpo Docente 

Marcos Sperandio   Sociedade Civil Organizada 

Simone Andréa Pinto Pereira 
Barros 

Corpo Docente 

      Ato de designação da CPA: Portaria nº 003 de 12 de janeiro de 2017 
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Em 2017 foram feitas novas alterações com a nona composição da Equipe da 

CPA por meio da Portaria N°007/2017 

Quadro 3 Composição dos membros da CPA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

Nome Segmento que representa 

Arlan Marcos Lima Corpo Docente 

Anair Ribeiro Quintanilha Souza Corpo Técnico Administrativo 

Hudson Cleyton Vieira da Silva Corpo Técnico Administrativo 

Karine Alves Gonçalves Mota Corpo Docente 

Martha Helena Rodrigues de Souza  Sociedade Civil Organizada 

Simone Andréia Barros Pinto Procuradora Institucional 

Wanessa Paiva e Sousa Corpo Discente 

Ato de designação da CPA: Portaria nº 07 de 04 de agosto de 2017. 

A CPA propôs a realização de um ciclo avaliativo que leve em conta as 

características da instituição, sua missão, seus valores e princípios definidos no 

Projeto de Desenvolvimento Institucional. Além de seguir as recomendações das 

diretrizes do CONAES, desse modo considerará os resultados e pareceres das 

avaliações externas da Instituição e dos cursos, o ENADE, e principalmente, a 

avaliação dos docentes pelos alunos. 

O presente documento representa o relatório integral, referente ao triênio (2015-

2017) que a FASEC apresenta ao INEP, à sua comunidade interna e à sociedade em 

geral, os resultados do processo de autoavaliação institucional coordenado por sua CPA. 

No que se refere às formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e 

execução, o processo é realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) através da 

identificação das fragilidades e potencialidades institucionais, fazendo uso sistemático de 

instrumentos de avaliação e registros de atividades, o que permite a compreensão do 

perfil institucional e o desenvolvimento das políticas institucionais. 

Foi construído com os dados consolidados obtidos a partir dos questionários 

aplicados, em conjunto com as informações sobre a graduação, pesquisa, extensão e 

gestão acadêmica. Os dados, indicadores e reflexões apresentados neste documento 

representam um esforço coletivo, no resultado do processo de discussão, da análise e 

interpretação dos dados, que contou com a participação da comunidade acadêmica, 

trazendo como eixo analítico dez dimensões previstas na legislação vigente. Os 

resultados foram divulgados através de folders, cartazes e reuniões com os diversos 
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segmentos institucionais (alunos, coordenadores de curso, professores e técnicos), tais 

eventos oportunizarão o debate entre os presentes. 
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1.2 PLANEJAMENTO INTEGRAL DE ATIVIDADES E CRONOGRAMA – 2015/2016/2017      

Quadro 4 Planejamento Integral de Atividades e Cronograma 

 DESCRIÇÃO 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

RESPONSÁVEL 

 
PERÍODO 
PREVISTO 

Constituição da CPA 

Os membros da CPA foram escolhidos nas diferentes instâncias, cuja representação 
está prevista no Regulamento da Comissão aprovado por Resolução do Consup. A 
nomeação dos atuais membros foi feita através da Portaria 001A/2014, de 
31/01/2014.  

  Direção Geral Jan/14 

Elaboração do Pré-Projeto de 
Autoavaliação Institucional 

Elaborar pré-projeto com base nas “Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 
Educação Superior” para posterior discussão com a comunidade interna da 
Instituição. 

CPA Mai/15 

Constituição das subcomissões / 
grupos de trabalho 

Constituir subcomissões / grupos de trabalho, se necessário, para orientar o trabalho 
das Unidades Acadêmicas e Administrativas. 
 

Unidades 
Acadêmicas e 
Administrativas 

Jun/15 

Relato e análise de experiências 
anteriores de avaliação 
desenvolvidas na Faculdade 

Relatar as experiências de avaliação institucionais vivenciadas pela Faculdade. CPA Jun/15 

Consolidação do material 
coletado 
 

Analisar todo o material produzido nas últimas avaliações, com objetivo de oferecer 
subsídios para o processo de autoavaliação atual. 

CPA e 
Subcomissões 

Jul/15 

Instalação de sítio da CPA no 
sítio da Faculdade Serra do 
Carmo 

Criar site da Autoavaliação para manter a comunidade informada sobre todo o 
processo avaliativo, facilitando a participação de todos de forma uniforme. 
 

Direção Geral / 
Tecnologia da 
Informação 

Jul/15 

Elaboração dos Instrumentos de 
autoavaliação: formulários para 
levantamento de dados 

Elaborar os formulários para levantamento de dados, contemplando os diferentes 
aspectos das atividades acadêmicas na faculdade como: caracterização do perfil dos 
sujeitos que compõem a comunidade acadêmica, qualidade das atividades de ensino 
e pesquisa, condições de trabalho disponíveis para docentes e técnico-
administrativos, grau de satisfação com os serviços disponíveis no “campus”, 
acompanhamento de egressos dos cursos de Graduação, dentre outros. 

CPA Jul/15 

Período de sensibilização com a 
participação de todas as 
Unidades Acadêmicas e 
Administrativas  

Preparar seminário, palestras, cartazes e folhetos, sobre o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior e das experiências avaliativas já desenvolvidas no 
percurso da instituição. 

CPA Ago/15 

Seminário de sensibilização com 
Realizar Seminário sobre as Diretrizes para a avaliação das instituições de Ensino 
Superior, destacando as etapas da avaliação, a matriz de informações e a discussão 

CPA Ago/15 
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todas as Unidades Acadêmicas e 
Administrativas 

dos formulários de levantamentos de dados, bem como a consolidação das 
discussões.  

Divulgação dos resultados dos 
seminários na Internet 

Disponibilizar todo material produzido pela CPA na página da comissão, na Internet. 
 

Direção Geral / 
Tecnologia da 
Informação 

Ago/15 

Acompanhamento da revisão do 
Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 

Acompanhar a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
contemplando as dimensões: 
a) A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 
b) A política para o ensino, os procedimentos para estímulo à produção acadêmica e 
as bolsas acadêmicas; 
c) A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 
refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural; 
d) A comunicação com a sociedade; 
e) As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 
de trabalho; 
f) Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 
com o Ministério da Educação; 
g) Infraestrutura física de ensino, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 
h) Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional; 
i) Políticas de atendimento aos estudantes; 
j) Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 
compromissos na oferta da educação superior.  

Direção Geral Ago/15 

Definição do escopo da 
autoavaliação 

Definir o escopo da autoavaliação Direção Geral Ago/15 

Elaboração do Projeto de Auto  
Avaliação Institucional 

Elaborar o Projeto de Auto Avaliação Institucional e enviar ao MEC para aprovação CPA Set/15 

Consulta pública aos 
Instrumentos de levantamento de 
dados 

Disponibilizar os formulários de levantamento de dados para consulta pública para a 
comunidade acadêmica, administrativa e Subcomissões, para sugestões de 
aprimoramento. 

CPA Set/15 

Desenvolvimento de formulários 
eletrônicos 

Empregar a tecnologia de informação para apoiar a consulta publicada com rapidez e 
efetividade. 

CPA Set/15 

Desenvolvimento de bases de 
dados 

Desenvolver bases de dados para receber as respostas da comunidade acadêmica e 
administrativa. 

CPA Set/15 
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Acompanhamento de 
desenvolvimento e testes dos 
sistemas 

Testar os sistemas implantados na página da Faculdade para garantir o 
processamento da integralidade dos dados coletados. 
 

CPA Out/15 

Aplicação dos Instrumentos: 
Questionários e Outros 
instrumentos pelas subcomissões 
/ grupos de trabalho 

Disponibilizar os instrumentos para preenchimento no link da CPA na página da 
Faculdade.  
 

CPA Out/15 

Processamento dos dados 
levantados e categorização das 
informações.  

Processar, conferir e interpretar as informações.  
 

TI e CPA Nov/15 

Consolidação e Tabulação Consolidar as informações tabuladas. CPA Dez/15 

Consolidação das contribuições 
das Unidades Acadêmicas e 
Administrativas e subcomissões 

Consolidar as contribuições das Unidades Acadêmicas e Administrativas e das 
subcomissões  

CPA Dez/15 

Seminário de análise do processo 
de autoavaliação 

Realizar Seminário para análise do processo de autoavaliação da Faculdade CPA Jan/16 

Divulgação dos resultados do 
seminário no Internet 

Divulgar os resultados do Seminário na Internet TI e CPA Jan/16 

Redação do Relatório da 
autoavaliação 

Analisar os resultados da pesquisa de clima institucional e de estudos, 
especialmente, desenvolvidos para a avaliação institucional. 

CPA Jan/16 

Produção Gráfica do Relatório Produzir o Relatório em papel/CD/Internet CPA Jan/16 

Duplicação/Encadernação Reproduzir e encadernar o Relatório CPA Fev/16 

Envio do Relatório para o INEP Enviar o Relatório físico e digital para o INEP CPA Fev/16 

Seminário de divulgação do 
Relatório da autoavaliação 

Realizar Seminário para divulgar o relatório de autoavaliação para a comunidade 
acadêmica externa. 

CPA Fev/16 

Divulgação dos resultados do 
seminário na Internet 

Disponibilizar os resultados do Seminário na Internet TI e CPA Fev/16 

Seminário de devolução de dados  
Realizar Seminário de discussão dos resultados e análise de oportunidades de 
melhoria  

CPA Fev/16 

Preparo da Publicação Preparar a publicação do relatório de autoavaliação CPA Mar/16 

Disseminação da Publicação 
Enviar exemplares do relatório de autoavaliação publicado, aos órgãos reguladores, 
mantenedora, entidades de classe. 

CPA Mar/16 

Meta avaliação 
Avaliar todo o processo de avaliação para subsidiar o planejamento para a próxima 
edição 

CPA Mar/16 

Constituição da CPA 

Reunião de início dos trabalhos: apresentação dos membros, leitura e 
apreciação do regimento interno da CPA. Apresentação e discussão dos 
resultados da CPA de 2016/2. 

Direção Geral Abr/17 
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Desenvolvimento de formulários 
eletrônicos 

Elaboração dos Questionários CPA Jun/17 

Questões Levantamento das questões para a equipe da CPA CPA Set/17 

Questões Parecer sobre as questões a serem inseridas no questionário final CPA Set/17 

Questões 
Responder o questionário informalmente para se ter a visão do aluno a 
respeito do questionário. 

Representante 
dos Discentes 

Set/17 

Questões Cadastro das questões no sistema SWA Educacional  JACAD. CPA Set/17 

Aplicação dos Questionários 
Aplicação dos Questionários aos Discentes, Docentes e Técnicos 
Administrativos 

CPA Out/17 

Tabular os dados obtidos Tabulação dos dados utilizando o Sistema SWA Educacional  - JACAD CPA Nov/17 

Redação do Relatório da 
autoavaliação. 

Análises dos Resultados CPA Nov/17 

Produção Gráfica do Relatório Elaboração do Relatório CPA 
Dez-
Fev/17 

Disseminação da Publicação 
Divulgação dos Resultados e Postagem do Relatório de 2017 no site do 

MEC. 
CPA 

Fev-
Mar/18 
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2 METODOLOGIA 

 

A operacionalização da Autoavaliação Institucional da FASEC, realizada ao 

longo do triênio de 2015/2017, contou com a aplicação de questionários aos discentes 

e docentes, além da análise documental (relatórios oficiais, PDI, PPC etc.).  

Para assegurar a coerência entre as ações planejadas e as metodologias 

adotadas, bem como a articulação entre os participantes, foi apresentado um 

calendário das atividades que contemple desde a aplicação dos instrumentos de 

pesquisa às reuniões, discussões internas e apresentação das sistematizações dos 

resultados. Além disso, foi prevista a definição de grupos de trabalho ou Comissões 

Setoriais para divisão de tarefas para assegurar as representações dos segmentos 

docentes e discentes para servir de elo entre a comunidade e a CPA. 

A presente metodologia considera 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 autoavaliativo: equipe de coordenação; participação dos integrantes da 

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 em grupos promovido pela CPA para corpo da 

instituição. Em seguida, realizada campanha de sensibilização com visitas às salas 

de aula e setores da instituição no intuito de esclarecer a estrutura e a importância do 

processo avaliativo.  
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Por meio de reuniões com as coordenações de cursos e destas com os 

discentes e docentes, estes foram sensibilizados quanto à finalidade do processo de 

avaliação, seus objetivos e a importância da participação para a melhoria e 

reorientação da política acadêmica institucional. 

.A fase de sensibilização junto à comunidade acadêmica aos trabalhos da CPA 

está sempre presente em todas as etapas do ciclo avaliativo, através de reuniões, e 

por meio da participação em eventos. Como estratégia de sensibilização foram 

desenvolvidas ações com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica no 

processo de autoavaliação 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 autoavaliação institucional no contexto do referido Sistema, bem como 

sensibilizando a comunidade para a importância do processo de autoavaliação e de 

seu caráter participativo e cíclico.  

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

indicadores necessários à autoavaliação.  

3) Elaboração de material de divulgação para apresentar a CPA e o modelo de 

autoavaliação institucional – banners. 

4) Envio de e-mails aos membros da comunidade acadêmica com informações 

sobre a CPA e sobre a Autoavaliação Institucional. No referidos e-mails foi 

disponibilizado o endereço eletrônico CPA.  

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 publicização de informações 

relevantes. 

A escolha das 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 INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE  

Para a pesquisa realizada em 2015, a etapa de coleta de dados constou da 

aplicação de questionários impressos. A pesquisa realizada nos anos de 2016 e 2017 

contou com a utilização de questionários On-line por meio do SWA Sistemas 

Acadêmicos JACAD – Modulo Pesquisa Institucional e disponibilizado para acesso no 

Portal do Aluno, Portal do Professor e Intranet para acesso dos Técnicos-

Administrativos. A aplicação do formulário eletrônico viabiliza a participação da 

comunidade acadêmica e administrativa. 

Os dados quantitativos de 2015 (discentes, docentes e administrativos) foram 

tabulados em excel. Nos anos de 2016 e 2017 os dados foram tabulados utilizando o 

SWA Sistemas Acadêmicos JACAD – Modulo Pesquisa Institucional. Os dados estão 

apresentados em quadros e gráficos acompanhados de síntese descritiva de cunho 

qualitativo. 

 

2.2 CRONOGRAMA DO TRIÊNIO 

Quadro 5 Cronograma de Atividades do Triênio 

DATAS ATIVIDADES 

Agosto 2015 

Reunião de início dos trabalhos: apresentação dos membros, leitura e 
apresentação do regimento interno da CPA. Apresentação e discussão 
dos resultados da CPA 2014, decisão da forma de apresentação dos 
resultados CPA 2014.  

Setembro de 2015 

Apresentação dos resultados ao corpo docente da Instituição 

Apresentação dos resultados ao corpo técnicos administrativos  da 
Instituição 

Apresentação dos resultados ao corpo discentes da IES. 

Outubro 2015 

Reunião de avaliação das apresentações de resultados e apreciação 
do questionário de avaliação e discussão do processo de avaliação. 

Reunião para fechamento dos trabalhos e planejamento do processo 
de conscientização e planejamento da aplicação do processo de 
avaliativo. 

Novembro 
/Dezembro 2015 
 

Aplicação dos questionários de avaliação 2015. 

Tabulação dos resultados da pesquisa 

Fonte: CPA (2015). 
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Dezembro 

2015/Fevereiro 

2016 

Reunião de Avaliação e Planejamento do processo de avaliação. 

Planejamento do relatório final da avaliação. 

Março 2016 Reunião de fechamento e entrega do relatório final de avaliação. 

Agosto de 2016 Reunião de início dos trabalhos: apresentação dos membros, leitura 

e apreciação do regimento interno da CPA. Apresentação e 

discussão dos resultados da CPA de 2015. Setembro de 

2016 

Elaboração e Aplicação dos Questionários; 

Outubro de 2016 Tabulação dos dados 

Novembro/2016 Análises dos Resultados 

Dezembro/2016 Elaboração do Relatório 

Fevereiro e 

Março/2017 

Divulgação dos Resultados e Postagem do Relatório de 2016 no site 

do MEC. 

 
Março de 2017 Reunião de fechamento e entrega do relatório final de avaliação. 

Fonte: CPA (2016). 

DATAS ATIVIDADES 

Abril de 2017 
Reunião de início dos trabalhos: apresentação dos membros, leitura 
e apreciação do regimento interno da CPA. Apresentação e 
discussão dos resultados da CPA de 2016/2. 

junho de 2017 Elaboração dos Questionários 
 
 Até dia 

12/setembro  2017 
Simone e Anair enviar sugestões de questões para a equipe da CPA 

até dia 
18/setembro  2017 

A equipe da CPA devolver para Simone e Anair parecer sobre as 
questões a serem inseridas no questionário final. 

22/setembro  2017 
Vanessa vai responder o questionário informalmente para se ter 
visão do aluno a respeito do questionário (sala da profª Wirta com a 
presença de Karine, Wirta, Simone e Anair). 

23 a 30/setembro  
2017 

Cadastro das questões no sistema Jacad. 

16 A 31 outubro  
2017 

Aplicação dos Questionários; 

01 a 15 novembro 
de 2017 

Tabulação dos dados 

15 a 30 
Novembro/2017 

Análises dos Resultados 
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Dezembro /2017 a 
fevereiro/201 

Elaboração do Relatório 

Fevereiro e 
Março/2018 

Divulgação dos Resultados e Postagem do Relatório de 2017 no site 
do MEC. 
 

Fonte: CPA (2017) 

 

2.3 APLICAÇÃO DAS AVALIAÇÕES  
 

A avaliação, conforme estabelecido pela legislação, foi aplicado a todos os 

segmentos da comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnico- administrativos), 

da seguinte forma: 

a) aplicação do questionário em reunião de professores, atingindo praticamente a 

todo o corpo docente da IES.  

b) aplicação ao corpo discente;  

c) aplicação ao corpo técnico-administrativo.  

 

2.4 AVALIAÇÃO DO PROCESSO  

 

Como fase final do projeto de avaliação do triênio 2015/2017, os dados colhidos 

dos membros da comunidade acadêmica foram apresentados pela Comissão Própria 

de Avaliação. As dimensões avaliadas e todas as informações colhidas e as sugestões 

também foram consideradas e seguem no relatório. Como já mencionado, as 

questões avaliadas estão de acordo com os princípios estabelecidos pelo Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). A adesão da comunidade pode 

ser observada conforme quadro 5:  
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Quadro 6 Universo da pesquisa para avaliação institucional 

 

SEGUIMENTO 

Quantidade Participantes Percentual de participação 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Docente 48 28 22 35 25 17 72,92% 89,3% 77,3% 

Discente 708 695 597 416 500 346 58,76% 71,9% 58.0% 

Técnico 

Administrativo 

29 28 19 21 28 18 72,41% 100% 94,7% 

Fonte: CPA (2015;2016 e 2017). 

  

As respostas obtidas na consulta aos docentes, discentes e técnicos 

administrativos foram tabuladas e apresentadas na forma de gráficos, conforme o 

Anexo 1 . Vale ressaltar que todas as dimensões, conforme estabelecidas na Lei n.º 

10.861 de 14/04/2004, foram consideradas, porém, as questões relacionadas a cada 

item avaliado não seguem a ordem das dimensões.  

 

2.5 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOVALIAÇÃO 2015/2016/2017 
 

No primeiro ano do triênio foi trabalhado os Eixos 1; 2; 4 e 5 e nos dois anos 

subsequentes trabalhou-se os 5 Eixos e as 10 (dez) dimensões estabelecidas na Lei 

do SINAES no seguimento discentes e docente. No seguimento técnico 

administrativos foi trabalhado os eixos 1;2 e 5 nos dois primeiros anos e no último ano 

do triênio foi aplicado a avaliação utilizando os 5 eixos.  

A apresentação, discussão e modificações do questionário sempre foi aprovado 

no primeiro semestre do triênio e aplicado no segundo semestre. Após aplicação 

inicia-se as avaliações dos resultados. Cabe ressaltar que a antiga composição da 

CPA havia trabalhado em 2015, com a aplicação e análise dos questionários de forma 

manual. Utilizando o Excel para formatação estatística das informações obtidas.  

Em 2016 e 2017 já houve aplicação do questionário através dos portais da 

instituição e os relatórios com a análise dos dados gerado pelo módulo avaliação do 
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SWA Jacad Educacional. Contemplando aspectos de especificidade de cada 

segmento. 

2.6 ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
(SINAES) 

 

Quadro 7 Estrutura do Relatório de Auto Avaliação     
    

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3 - Responsabilidade Social da Instituição 

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão 2 -  políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Dimensão 4 -  Comunicação com a sociedade 

Dimensão 9 - Políticas de Atendimento aos Discentes 

EIXO 4 -  POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5 -  Políticas de Pessoal 

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão 7 – Infraestrutura Física 
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3 ANÁLISES E SOLUÇÕES 

 

Como já citado, o processo da avaliação e análise dos dados em 2015 foi 

manual, a partir do segundo ano do triênio seguindo o plano de trabalho foi utilizado o 

sistema Swa Jacad Educacional Módulo Avaliação Educacional para aplicação e 

análise dos dados dos questionários.   

Nos dois primeiros anos do triênio foram utilizados os itens de questões da 

coleta de dados com opções de respostas diferentes, porém, todos os questionários 

ofereceram as opções de respostas “Desconheço ou não posso opinar”, possibilitando 

ao respondente reconhecer seu desconhecimento sobre o que é avaliado ou que não 

tem referência com sua atividade. As demais opções de respostas como “Excelente, 

muito boa, suficiente e insuficiente”, em cada item tem valor de 1 a 5.  Onde 5 é 

pontuação máxima correspondendo a 100%. 

A apresentação da análise dos dados objetivos é feita em tabelas e figuras. 

Para os resultados de cada questão, organiza-se uma tabela com os percentuais de 

frequência das respostas de cada item.  

Por meio das análises foram identificas as potencialidades e fragilidades que 

foram apresentadas aos respectivos setores para conhecimento e reflexões dos 

pontos relevantes e proposições de ações a serem desenvolvidas para minimizar as 

fragilidades detectadas e manutenção das potencialidades identificadas. Conforme 

ações apresentadas abaixo. 

 

3.1 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 

Com base na análise dos dados coletados foram identificadas as seguintes 

fragilidades e potencialidades. 

 
Quadro 8 Potencialidades e Fragilidades 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 
 

EIXO 1  

2015 

 
Não foi detectado potencialidade. 

Insatisfação com divulgação dos resultados 
da CPA. 
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 Necessidade de divulgação dos projetos de 
melhorias a partir da avaliação da CPA. 

2016 

Melhorias decorrentes da Avaliação 
Institucional. 

Insatisfação com divulgação dos resultados 
da CPA. 

2017 

Satisfação com divulgação dos resultados 
da CPA. 

Não foi detectado fragilidades. 
Melhorias decorrentes da Avaliação 
Institucional. 

 
POTENCIALIDADES 

 
FRAGILIDADES 

EIXO 2 

2015 

Conhecimento do Projeto Pedagógico do 
Curso. 

Desconhecimento da coerência entre 
Missão da Instituição e Planos de Ensino. 

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

Desconhecimento da coerência entre 
Missão da Instituição e Projetos de 
Extensão. 

Desconhecimento da coerência entre 
Missão da Instituição e Atividades de 
Pesquisa, Iniciação Científica e Tecnológica.  

Desconhecimento da coerência entre 
Missão da Instituição e Atividades artísticas 
e culturais. 

2016 

Conhecimento do Projeto Pedagógico do 
Curso. 

 
 
 
 
 
 
Desconhecimento sobre as atividades 
relacionadas à questões ambientais. 

Conhecimento da coerência entre Missão da 
Instituição e Planos de Ensino. 

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

Conhecimento da coerência entre Missão da 
Instituição e Atividades de Pesquisa, 
Iniciação Científica e Tecnológica.  

Conhecimento da coerência entre Missão da 
Instituição e Atividades artísticas e culturais. 

2017 

Conhecimento da coerência entre Missão da 
Instituição e Planos de Ensino. 

Não foi detectado fragilidades 

Políticas e práticas de responsabilidade 
social como ação de extensão. 

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

Conhecimento da coerência entre Missão da 
Instituição e Atividades de Pesquisa, 
Iniciação Científica e Tecnológica.  

Conhecimento da coerência entre Missão da 
Instituição e Atividades artísticas e culturais. 

Conhecimento sobre as atividades 
relacionadas à questões ambientais 

  



         FACULDADE    Comissão Própria de Avaliação - CPA 

27 

 

POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

EIXO 3 

2015 

Não houve avaliação do Eixo 3 no ano de 2015. 

2016 

Satisfação com o Atendimento Geral. 

Não foi detectado fragilidades. 

Satisfação com as solicitações destinadas à 
Secretaria Acadêmica. 

Satisfação com as solicitações destinadas 
ao Setor Financeiro. 

Satisfação com as solicitações destinadas à 
Biblioteca. 

Satisfação com as solicitações destinadas à 
Coordenação de Curso. 

2017 

Satisfação com o Atendimento Geral. Necessidade de divulgação das atividades 
de extensão realizadas. 

Satisfação com as solicitações destinadas à 
Secretaria Acadêmica. 

Funcionamento efetivo da Ouvidoria em 
local apropriado. 

Satisfação com as solicitações destinadas 
ao Setor Financeiro. 

Necessidade de melhorias da IES nos meios 
de Comunicação local.  

Satisfação com as solicitações destinadas à 
Biblioteca. 

Espaço físico da Biblioteca  
Satisfação com as solicitações destinadas à 
Coordenação de Curso. 

 
POTENCIALIDADES 

 
FRAGILIDADES 

EIXO 4 

2015 

Satisfação com os reinvestimentos no curso. 
Não foi detectado fragilidades 

Variedades de documentos  

2016 

Satisfação com os reinvestimentos no curso. Não foi detectado fragilidades 

2017 

Organização dos Servidores no 
desempenho das atividades. 

Não foi detectado fragilidades 
Servidor desempenha suas tarefas com 
responsabilidades. 

Resolução das demandas por parte dos 
gestores e seus assessores. 

 
POTENCIALIDADES 

 
FRAGILIDADES 

EIXO 5 

2015 

Segurança nas áreas internas da Faculdade. Acessibilidade à Biblioteca. 

Instalações Administrativas. Acesso à Internet sem fio. 

Limpeza das instalações da Faculdade 

Uso do Laboratório de Informática Espaços das salas de aula. 

Limpeza e acessibilidade na salas de aula. 
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Espaço no Auditório. 

Ambiente de estudos na Biblioteca. 

2016 

Limpeza das instalações da Faculdade. Segurança nas áreas internas da Faculdade. 

Acessibilidade à Biblioteca. Acesso à Internet sem fio. 

Ambiente de estudos na Biblioteca. 
Uso do Laboratório de Informática. 

Espaço e acessibilidade no Auditório. 

2017 

Limpeza das instalações da Faculdade. Segurança nas áreas internas da Faculdade. 

Acessibilidade à Biblioteca. Ambiente de estudos na Biblioteca. 

Espaço e acessibilidade no Auditório. 

Acesso à Internet sem fio. 

Uso do Laboratório de Informática. 

Acústica do Auditório 
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3.2 ANALISE DAS METAS E AÇÕES PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

Quadro 9  Análise do PDI 

A MISSÃO E O PDI 

OBJETIVO 
Divulgar, incorporar o contido na Missão Institucional na comunidade acadêmica da FASEC, 

articulando o PDI e os PPCs como documentos integradores institucionais. 

METAS AÇÕES 

CUMPRIMENTO 

Sim Parcial Não 

a) Divulgar a missão 

institucional em 100% na 

comunidade interna e externa 

a FASEC. 

Divulgação da missão institucional na comunidade acadêmica e a 

sociedade por meio do site e nos documentos oficiais da FASEC. 
X   

Cumprimento das metas e ações do PDI conforme cronograma a ser 

estabelecido pelos gestores. 
 X  

Acompanhamento dos relatórios sobre o cumprimento. 

 
X   
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Envolvimento e participação efetiva da CPA e dos órgãos colegiados no 

cumprimento das metas estabelecidas e das metas e ações previstas. 
 X  

b) Garantir o 

acompanhamento 

permanente do PDI pelos 

dirigentes da mantida e 

gestores envolvidos da 

FASEC. 

 

Estabelecimento de reuniões periódicas do grupo responsável pela 

elaboração e acompanhamento do PDI para avaliação; 

 Revisão anual do PDI para sua adequação quando necessário. 

 X  

POLÍTICA PARA O ENSINO, INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 

OBJETIVO 

Direcionar aos diferentes segmentos acadêmicos, em consonância com os documentos oficiais 

da FASEC; 

Consolidar e expandir a oferta dos programas de pós-graduação lato sensu;  

Consolidar e expandir a oferta dos cursos de graduação. 

a) Consolidar as políticas de 

graduação, pós graduação, a 

pesquisa a iniciação 

científica, a extensão e a 

produção acadêmica em 

Consolidação da graduação e pós graduação de práticas coerentes com 

as políticas constantes dos documentos oficiais da FASEC; 
 X  

Consolidação e articulação entre os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC), o Projeto Pedagógico e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI); 

X   
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todos os cursos de graduação 

oferecidos ou que vierem a 

serem implantados 

Vinculação da pós-graduação com as demandas regionais; X   

Implementação de atividades de prática de investigação, de iniciação 

científica coerentes com as políticas constantes dos documentos oficiais 

da FASEC; 

 X  

Consolidação das atividades de extensão coerentes com as políticas 

constantes dos documentos oficiais da FASEC; 
X   

Vinculação das atividades de extensão com a formação e sua relevância 

com o entorno; 
X   

Apoio à participação de docentes e discentes nos programas de 

iniciação científica e extensão. 
 X  

b) Atender à demanda 

regional por novos cursos de 

pós-graduação lato sensu 

Análise e pesquisas de mercado na identificação das necessidades de 

especialização de profissionais para o mercado de trabalho; 
X   

Consolidação de parcerias para oferta dos novos cursos e turmas;  X  

Atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, coerentes com as 

políticas constantes dos documentos oficiais da Faculdade em acordo 

com a legislação vigente; 

X   
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Integração das novas tecnologias da informação e comunicação, como 

ferramenta nos processos educacionais; 
 X  

 

 

c) Atender à demanda 

regional por novos cursos de 

graduação, implantando 

novos cursos até 2015. 

Criação de novos cursos nas modalidades de bacharelado e tecnológico, 

conforme o plano de expansão do PDI; 
  X 

Elaboração de pesquisa de mercado para lançamento de novos cursos;   X 

Adequação dos ambientes e equipamentos necessários aos cursos 

selecionados. 

  X 

d) Promover a atualização e 

melhoria constante dos 

cursos existentes e os a 

serem implantados. 

Avaliação permanente dos cursos, das disciplinas, do desempenho 

docente e dos projetos pedagógicos como um todo; 

X   

Disponibilização de momentos de discussão para a elaboração dos 

PPC, envolvendo os docentes e discentes; 

 X  

Compreensão da interdisciplinaridade dos currículos, garantindo a 

formação das habilidades e competências definidas para o perfil do 

egresso; 

X   
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e) Cursos de graduação 

reconhecidos pelo MEC/INEP 

a oferta de até 20% da carga 

horária total, das atividades 

didáticas, módulos ou 

unidades de ensino 

aprendizagem, para serem 

mediadas por tecnologia da 

informação. 

 

Adequação dos projetos pedagógicos dos cursos visando o 

oferecimento de 20% da carga horária na modalidade semipresencial; 

 

X 

  

 

Definição dos componentes curriculares que serão direcionadas para a 

oferta mediada por tecnologias 

X   

Adequação da metodologia e dos processos de avaliação, favorecendo 

a interdisciplinaridade entre os Cursos; 

 X  

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

 

OBJETIVO 

Propiciar a interação entre a instituição e a sociedade, integrando as artes e a ciência ao ensino, à 

pesquisa e ao desenvolvimento e responsabilidade social. 

 

a) Atuar junto à 

comunidade com pelo menos 

1 ( um) de programa de 

Consolidação e ampliação da oferta de serviços à comunidade utilizando 

os recursos disponíveis da Faculdade; 

X   

Fortalecimento dos programas e projetos relacionados à defesa do meio 

ambiente, especialmente no âmbito da região e de sua inserção; 

X   
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responsabilidade social por 

curso existente. 
Implementação da prestação de assistência jurídica gratuita pelo Núcleo 

de Prática Jurídica; 

X   

Consolidação da prestação de serviços de consultoria e 

desenvolvimento de projetos para a comunidade, em pequenas, médias 

e grandes empresas pela Empresa Júnior; 

  X 

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; 

X   

Consolidar a política de contratação de funcionários com necessidades 

especiais; 

  X 

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

OBJETIVO 

 
Ampliar e modernizar os processos de comunicação com a sociedade. 

a) Estabelecer na FASEC 

condições propícias 

relacionadas ao processo de 

Ampliação dos mecanismos de comunicação e dos sistemas de 

informação de forma a promover a eficácia em relação à coordenação 

dos diferentes cursos; 

X   
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comunicação interna e 

externa 
Atualização dos sistemas de registro e controle acadêmico, como meio 

facilitador do acesso aos estudantes, docentes e funcionários; 

X   

Capacitação dos funcionários para otimizar o atendimento a 

comunidade; 

 X  

Padronização e aperfeiçoamento das publicações da FASEC; X   

Ampliação da divulgação na mídia eletrônica dos atos e eventos da 

FASEC e seus cursos. 

X   

b) Implementar e consolidar a 

Ouvidoria 

Implementação e consolidação da Ouvidoria suas atividades junto à 

comunidade acadêmica e à sociedade; 

 X  

POLÍTICAS PARA O CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO Promover e adequar o desenvolvimento e atualização do corpo social da FASEC. 

a) Desenvolver e 

implementar 

as políticas e diretrizes que 

Consolidação do perfil do corpo docente para obtenção de resultados 

satisfatórios nas avaliações do MEC; 

X   

Fortalecimento do apoio a participação em eventos fora da FASEC;  X  
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norteiam a gestão do corpo 

docente. 

Desenvolvimento contínuo e gradual do plano de carreira docente e do 

plano de capacitação docente; 

  X 

Implantação de programas de qualificação de acordo com as demandas 

identificadas; 

 X  

Consolidação da oferta de cursos e atividades de formação didático 

pedagógica; 

  X 

Implementação da aplicação do processo de avaliação docente X   

Incentivo aos docentes na participação em eventos artísticos e culturais 

da Instituição; 

X   

Promoção e divulgação dos trabalhos publicados por docentes da 

FASEC 

  X 

b) Desenvolver as políticas e 

diretrizes que norteiam a 

gestão do corpo técnico 

administrativo 

Implantação do plano de capacitação dos funcionários técnico 

administrativos; 

  X 

Capacitação contínua dos gestores e corpo técnico administrativo, por 

meio de programas de treinamento específicos presenciais ou a 

distância; 

 X  
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Implantação do Programa Permanente de Avaliação de Desempenho e 

Resultados. 

  X 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

OBJETIVO Promover uma gestão institucional sólida, integradora e democrática na FASEC. 

a) Desenvolver a gestão 

institucional integrada 

eficiente e eficaz. 

Manutenção e implantação da missão e os objetivos institucionais; X   

Aperfeiçoamento e melhorias nos processos administrativos e 

acadêmicos com a finalidade de agilizar os procedimentos acadêmicos; 

X   

Incentivo à participação do representante do corpo discente em reuniões 

de colegiado de cursos e colegiados superiores 

X   

Aperfeiçoamento da gestão institucional por meio de resultados obtidos 

na autoavaliação e avaliações externas; 

X   

INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

OBJETIVO 
Adequar a infraestrutura física da FASEC de forma a viabilizar as atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão. 
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a) Ampliar o espaço físico 

destinados aos cursos e 

programas em conformidade 

com a demanda Institucional 

Redimensionamento dos espaços físicos para atender os novos cursos 

de bacharelado; 

  X 

Redimensionamento dos espaços físicos para atender os novos 

programas de Pós-graduação; 

X   

Adequação de ambientes pedagógicos, com equipamentos e recursos 

necessários ao desenvolvimento das atividades em conformidade das 

especificidades dos PPC existentes e a serem implantados; 

 X  

Implantação de novos laboratórios e ambientes específicos conforme o 

plano de expansão dos cursos; 

  X 

Elaboração do plano anual de atualização e modernização dos 

laboratórios; 

 X  

Readequação e otimização dos ambientes necessários para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, administrativas, espaços 

de convivência; 

 X  

 
Modernização e adequação das condições de acesso a pessoas com 

necessidades especiais. 

 X  
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b) Implementar melhorias nos 

serviços prestados pela 

biblioteca. 

Aprimoramento e consolidação do processo de informatização do 

sistema de biblioteca; 

X   

Ampliação e do acervo mediante a implantação de novos cursos e dos 

existentes; 

X   

Implantação e atualização do acesso ao acervo via Internet para uso da 

comunidade acadêmica e comunidade externa; 

X   

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. 

X   

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

OBJETIVO 
Consolidar a avaliação como um dos instrumentos para sustentação da qualidade do sistema de 

educação superior. 

a) Contribuir para a melhoria 

da qualidade do processo de 

planejamento e avaliação 

institucional. 

Consolidação e otimização das condições essenciais ao processo da 

auto avaliação, facilitando uma avaliação efetiva em todos os segmentos 

Institucionais; 

X   

Implantação e consolidação de mecanismos necessários para a 

integração da auto  avaliação e seu planejamento; 

X   
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Promoção, participação e comprometimento da comunidade para 

assegurar a apropriação dos resultados da auto avaliação; 

 X  

Divulgação do processo e dos resultados da avaliação interna e 

implantação das ações e mudanças a partir dos resultados do processo 

de auto avaliação. 

X   

b) Buscar a melhoria 

contínua dos cursos tendo 

como base os resultados 

das avaliações interna e 

externa 

Potencialização do uso dos resultados da avaliação institucional, bem 

como das avaliações externas para ações de melhoria no processo 

ensino aprendizagem. 

 X  

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

OBJETIVO 
Contribuir para o processo de formação do corpo discente e os Programas de Atenção aos 

Discentes. 

a) Consolidar o Programa de 

Atenção aos Discentes e aos 

Egressos 

Consolidação e viabilização de programas de apoio ao discente; X   

Manutenção e ampliação dos programas de monitorias e iniciação 

científica; 

 X  
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Conscientização, Manutenção e ampliação do Programa de 

Nivelamento; 

X   

Implementantação e manutenção do Programa de Apoio 

Psicopedagógico; 

X   

Implantação, consolidação e apoio a realização de eventos tais como 

Jornadas, Semanas Acadêmicas, Palestras e Seminários internos e 

externos; 

X   

Promoção de programas e eventos diversos de caráter científico, 

técnico, esportivo, cultural e artístico, interdisciplinar, transdisciplinar e 

outros, em complemento ao processo educacional; 

 X  

Aprimoramento de sistemas de informação para favorecer à comunidade 

acadêmica uma comunicação interna e externa com qualidade, 

facilitando o acesso às informações necessárias;  

 X  

Incentivo ao acesso, permanência e continuidade dos estudos, por meio 

de concessão de bolsas de estudos, parcerias com o PROUNI, FIES e 

empresas de financiamento universitário; 

X   
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Consolidação e adequação do programa de acompanhamento de 

egressos, criando oportunidades de formação continuada e de 

participação em atividades. 

 X  

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

OBJETIVO Consolidar a Gestão Administrativa e Financeira propiciando um melhor Desempenho. 

a) Tornar a Instituição 

autossustentável 

economicamente 

e financeiramente. 

Consolidação e otimização do programa de controle orçamentário da 

Instituição; 

 X  

Implantação do Plano de Execução Orçamentária, considerando a 

implantação de novos cursos e disponibilidade de recursos para sua 

operacionalização; 

  X 

Viabilização financeira para a implantação dos novos cursos e 

programas. 

 X  
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4 DIAGNÓSTICO 

 

No presente diagnóstico são apresentados os dados coletados para 

identificação das potencialidades e fragilidades institucionais, contribuindo assim para 

ampliar a visão sistêmica da IES. 

 Com base nos resultados da avaliação do triênio 2015 – 2016 e 2017, 

os dados que serão apresentados a seguir permitem que algumas reflexões sejam 

apresentadas: 

 Em cada aspecto avaliado foi disponibilizado questões abertas para os 

avaliadores inserirem comentários. Neste relatório são apresentadas somente as 

fragilidades como:  

 Tecnologia da Informação 

Apontamentos para melhorias em:  wifi; aumentar a quantidade de 

máquinas do laboratório de Informática e da biblioteca; Internet.  

 

 Biblioteca Aumentar: o espaço físico para estudo; quantidade de 

mesas; separa salão de estudo do atendimento; Liberar acesso de usuários ao 

acervo. 

 

 Políticas de atendimento ao discente 

Implantar Rematrícula online; disponibilizar requerimentos via portal.  

As análises apresentadas permitiram levantar potencialidades e fragilidades 

institucionais, segundo as dimensões do SINAES, com base nas manifestações da 

comunidade acadêmica e pelo espelhamento dos dados documentais, da seguinte 

forma: 

Potencialidades: identificados com base nas respostas “suficiente, muito bom 

e excelente”, correspondentes aos aspectos positivos levantados, que são maioria 

tanto no eixo 1 quanto no eixo 2. 

Cabe ressaltar, neste contexto, o trabalho que tem sido realizado pelos 

Membros da Comissão Própria de Avaliação, Diretora Geral da FASEC e 

coordenações de cursos pelo incansável desempenho junto às comunidades 

acadêmicas, dos técnicos administrativos e demais servidores. 
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Fragilidades: identificadas inicialmente com base nos dados objetivos no 

período avaliado. Foram observadas na avaliação, a frequência das respostas 

“insuficiente” e “desconheço”, que corresponderam aos aspectos negativos 

levantados e que precisam ser fortalecidos por meio de participação mais ativa da 

própria IES. Conforme quadro abaixo: 

Análise comparativo do triênio 

 

Quadro 10 Análise Comparativo do Triênio 

Indicadores avaliados 2015 2016 2017 

Participação da 

comunidade acadêmica na 

auto avaliação da CPA 

58,769% 71,9% 58% 

Divulgação e  elaboração 

dos relatórios da CPA 
6,16% 23% 10,98% 

Utilização dos resultados 

para revisão do 

planejamento das ações 

na Instituição, pela CPA 

22% 2,78% 7,51% 

Ações referentes a 

responsabilidade social da 

FASEC, por meio de 

fortalecimento das 

atividades de extensão 

21% 8,95% 10,98% 

Atividades de  

pesquisa/iniciação 

científica, tecnológica, 

artística e cultural   

20% 11,13% 8,09% 

Ações institucionais 

voltadas para o 
20% 11,13%, 4,62% 
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desenvolvimento 

econômico e social, 

priorizando o 

desenvolvimento 

econômico regional, 

melhoria da infraestrutura 

urbana/local, melhoria das 

condições/qualidade de 

vida da população e 

projetos/ações de 

inovação social 

Análise sistêmica e global, 

os aspectos da 

diversidade, meio 

ambiente, memória 

cultura, produção artística 

e património cultural 

7% 10,14% 7,80% 

 

Após a análise dos dados apresentados no quadro acima foi identificado que 

houveram oscilações dos indicadores avaliados no triênio (2015, 2016 e 2017), 

justificadas pela redução do quantitativo de alunos matriculados bem como redução do quadro 

técnico administrativo.  

Observa-se, portanto, a necessidade de divulgação dos trabalhos da CPA, e 

das ações referentes a atividades de extensão e de responsabilidade social 

desenvolvidos pela comunidade acadêmica da FASEC; melhorar o diálogo entre os 

setores institucionais; fortalecimento da pesquisa e iniciação científica; divulgação das 

informações internas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES  

 

5.1.1 Eixo 1/Planejamento e Avaliação Institucional  

 

Os resultados obtidos no ENADE e Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

apontam para necessidade de reflexão-ação da prática pedagógica, em especial para 

todos os cursos participantes no ENADE 2015, em especial aos cursos de 

Administração e Direito que obtiveram conceito insatisfatório também no CPC. 

O CPC é um índice que considera o desempenho do alunado, por curso, a partir 

das notas do ENADE, são consideradas variáveis como: Censo da Educação 

Superior, qualificação do corpo docente e dedicação exclusiva e do questionário 

socioeconômico do ENADE respondido pelos alunos, qualidade das instalações, 

programas pedagógicos e recursos didáticos.  

O CPC foi criado para agregar critérios objetivos de qualidade dos cursos ao 

processo de avaliação da educação superior (Portaria 40/2007), é composto por 

diferentes variáveis, que traduzem resultados da avaliação de desempenho de 

estudantes (55,0%) através da Nota dos Concluintes (NC – 20%) e Nota do Indicador 

de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados (NIDD – 35,%), Corpo 

Docente (30%) obtidos a partir da Proporção de Titulação (Mestres/Doutores) e 

Regime de Trabalho e Percepção Discente sobre as Condições do Processo 

Formativo (15%) – obtidos através do questionário socioeconômico (Nota Técnica 

Inep n.º 72/2014).  

Os resultados obtidos pelos cursos que fizeram ENADE em 2015, com 

divulgação em 2016, têm incorporado mudanças, tais como: investimentos da 

quantidade de docentes-doutores, aumento do número de professores em tempo 

integral e melhorias nas condições de infraestrutura.  

Os resultados apresentam a necessidade de ressignificação dos resultados 

obtidos no Exame de Desempenho do Estudante e CPC, efetuada considerando o 

Componente Específico, Formação Geral e as Condições de Oferta dos Cursos, visto 
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que a avaliação fomenta a melhoria da qualidade. Contudo, para a manutenção da 

qualidade das condições de oferta dos cursos de graduação da FASEC é imperativo 

que ocorra a articulação entre o técnico-científico (teorias, procedimentos, técnicas, 

instrumentos etc.), os aspectos sociais, políticos e culturais da realidade brasileira, 

bem como temas gerais e situações do cotidiano. 

Estes resultados são norteadores para a prática pedagógica dos cursos, visto 

que o objetivo do ENADE é aferir o desempenho dos estudantes de graduação em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do 

respectivo curso de graduação, e as habilidades e competências em sua formação. 

O que se refere ao Índice Geral de Cursos (IGC) é um índice elaborado pelo 

MEC com o objetivo de aferir o desempenho das instituições de ensino superior (IES) 

brasileiras, indicador que busca expressar a qualidade de todos os cursos de 

graduação de uma Instituição de Ensino Superior (IES), fazem parte também da 

composição do IGC os percentuais relativos à titulação e o regime de contração 

docente, o cálculo considera os três ciclos do ensino superior, isto é, graduação e pós-

graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado). 

Desta forma, a FASEC registrou em 2015 (IGC = 3), desempenho superior ao 

obtido em 2013 (IGC = 2), através da obtenção do IGC 3, o que ratifica o investimento 

em ações institucionais que contribuem para a melhoria do ensino, pesquisa, pós-

graduação e extensão desenvolvido pela IES.  

 

5.1.2 Eixo 2/Desenvolvimento Institucional  

 

A FASEC tem como 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.” 

Neste contexto, a FASEC assume a seguinte visão: “ser uma instituição de 

ensino superior ser reconhecida pela excelência nos serviços educacionais, em 

Ensino Superior na Região Norte do Brasil, atuando em perfeita sintonia com a 

sociedade apoiada em valores éticos, buscando sempre a racionalização de recursos 
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e a otimização de resultados, comprometida com as transformações do seu tempo.” 

Entretanto é sabido que a concretização da missão e visão previstas nos 

documentos institucionais é fruto de um ato coletivo, onde o envolvimento da 

comunidade acadêmica é imprescindível. Desta forma, desde a implementação do 

PDI 2015/2019, a FASEC buscou imprimir sua missão e visão, bem com realizar 

atividades que pudessem divulgar seus documentos institucionais para maior 

integração entre as atividades institucionais no âmbito da gestão superior e as 

atividades dos cursos. Preocupados em identificar o grau de conhecimento da 

comunidade acadêmica, a CPA em seu questionário, identificou que cerca de 28,03% 

reconhecem de forma excelente; 40,75% de forma muito boa; 25,72% de forma 

suficiente, mais um aspecto que registra melhoria no índice em relação a avaliação 

anterior que declararam conhecer a missão e o PDI.  

A pesquisa mostrou que ações desenvolvidas pela IES durante o triênio de 

2015/2017, no sentido de divulgar e conscientizar a comunidade acadêmica no 

tocante a articulação entre da missão e o PDI, imprimiram resultado positivo. No que 

tange às ações de responsabilidade social, os resultados mostram que cada vez é 

maior o número de discentes e docentes envolvidos nas oportunidades ofertadas pela 

IES.  

A FASEC, fundamentada nas concepções da ética, da responsabilidade 

socioambiental e da educação com qualidade, assume uma proposta pedagógica que 

valoriza as competências e articulação da teoria e da prática, voltada para a formação 

do cidadão integral, ético, comprometido com a sociedade e qualificado para o 

exercício da sua profissão. No triênio 2015/2017, os cursos registraram ações por 

meio de núcleo de práticas jurídicas e atividades extensionistas etc., contando com 

envolvimento de discentes, docentes e comunidade.  

 

5.1.3 Eixo 3/ Políticas Acadêmicas  

 

Para os docentes, as políticas voltadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão tem 

contribuído positivamente para a formação do egresso, permitindo a articulação teoria-

prática. E apontada à necessidade de envolvimento cada vez maior dos discentes na 

realização de práticas investigativas.  
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A responsabilidade social, prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional 

- PDI, que propõe como princípio a responsabilidade social no sentido de proposições 

e ações “articuladas com e para a sociedade) e o direito democrático aos bens 

culturais, compreendendo-se que vivemos em uma sociedade socialmente 

assimétrica, cujas dificuldades são visíveis no país e, sobretudo, na região Norte. 

Nesse caso, a interferência acadêmica responsável, com respeito às diferenças em 

uma escuta sensível e planejada, surge como espaço de singular importância. 

A FASEC desenvolve três (03) tipos de atividades: como Semana Acadêmica, 

compreendendo  oficinas de curta duração, cursos, ações culturais, palestras e 

correlatos, com duração diferenciada e os projetos extensionistas representados  pelo 

Serra do Carmo em Ação com ações sociais diretamente voltadas para a comunidade 

e Projeto Quilombola: Projeto Quilombola de Brejinho de Nazaré Comunidade 

Malhadinha: Resgate da cidadania e transformação em comunidades 

autossustentável, que poderá trazer diversos benefícios no processo de atendimentos 

nas áreas do curso de direito, ciências contábeis e administração como: apoio na 

formação de cooperativas, atendimentos jurídicos, apoio na gestão dos produtos 

comercializados pela comunidade e outros. 

Quanto às políticas de atendimento aos discentes, observou-se a necessidade 

de intensificar a divulgação dos Núcleos e/ou Programas de Apoio ao discente. 

 

5.1.4 Eixo 4/Políticas de Gestão  

 

Foi destacado pelos estudantes que participaram da pesquisa, que a IES conta 

com corpo docente competente e qualificado com ênfase para: compromisso, 

pontualidade, acessibilidade, domínio de conteúdo e relacionamento interpessoal. Os 

participantes indicaram a necessidade em especial para a diversificação de práticas 

metodologias dinâmicas e/ou avaliativa, além de uma maior integração teoria-prática.  

A instituição adota políticas que permitem o ingresso e a continuidade de 

estudantes carentes e de baixa renda, bem como aqueles que passam 

momentaneamente por alguma dificuldade, possibilitando a regularização e o 

recebimento de dívidas, contribuindo assim para o desenvolvimento social e  

econômico, baseada em Portaria específica de N°003/2017, aprova  regulamento do 
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programa de bolsas e incentivos aos cursos de graduação da faculdade serra do 

carmo – FASEC. A instituição disciplina sua concessão de descontos das seguintes 

formas:  

 Incentivo de pontualidade, concessão de até 10% (dez por cento) de 

desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação;  

 Incentivo família, concessão de até 5% + 5% da pontualidade = 10% 

(dez por cento) de desconto nos valores de suas mensalidades de 

Graduação;  

 Incentivo semestre antecipado, concessão de até 10% (dez por cento) 

de desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação;  

 Bolsa Calouro, concessão de até 30% (trinta por cento) de desconto nos 

valores de suas mensalidades de Graduação;  

 Bolsa projeto social, concessão de até 30% (trinta por cento) de 

desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação;  

 Bolsa transferência externa, concessão de até 30% (trinta por cento) de 

desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação; 

 Bolsa Portador de Diploma, concessão de até 30% (trinta por cento) de 

desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação; 

 Bolsa Alto desempenho, concessão de até 30% (trinta por cento) de 

desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação; 

E Bolsa para os cursos de Administração e Ciências Contábeis: 

 Bolsa projeto social, concessão de até 50% (cinquenta por cento) de 

desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação 

 Bolsa transferência externa, concessão de até 50% (cinquenta por 

cento) de desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação; 

 Bolsa Portador de Diploma, concessão de até 50% (cinquenta por cento) 

de desconto nos valores de suas mensalidades de Graduação. 

 

A Mantenedora cumpre rigorosamente em dia com todas suas obrigações com 
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pessoal, encargos e benefícios. Foi assumido um incremento em suas obrigações, 

essencialmente devido à implantação do novo plano de cargos e salários, algumas 

adequações do quadro de docentes, visando às exigências do Ministério da Educação 

– MEC e reajustes dos acordos coletivos da categoria dos colaboradores.  

Ao longo do exercício, manteve estreito entendimento no que diz respeito das 

ações de adequação do ambiente acadêmico quanto a sua estrutura física, de 

equipamentos e de acessibilidade, em consonância com o PDI. A política de 

investimentos da instituição pautado no PDI está voltada para a aquisição de 

máquinas e equipamentos, manutenção, reforma e ampliação de imóveis e 

atualização do acervo bibliográfico.  

Dentre os principais investimentos realizados entre os exercícios de 2015/2017, 

destacamos os investimentos que permitiram a melhoria das condições de oferta da 

educação superior (insumos, infraestrutura e instalações físicas, corpo docente, 

acervo bibliográfico, convênios etc.), obedecendo aos níveis de prioridades definidos 

pela IES, em seu Planejamento Estratégico.  

 

5.1.5 Eixo 5/ Infraestrutura  

O Eixo 5, verifica as condições que a IES apresenta para o desenvolvimento 

de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Os resultados, à luz do 

discente, mostram-se Satisfeitos com a Biblioteca (quantitativo/acervo, infraestrutura 

e recursos humanos). Entretanto, o menor índice de satisfação foi assinalado para as 

condições de oferta de convivência e cultura, condições de oferta do ensino 

(ambiente, equipamentos, higiene, salas de aula e recursos audiovisuais) e pesquisa 

Todavia, os resultados qualitativos apontaram para a necessidade de 

aprimoramento no tocante a: manutenção de equipamentos (projetor multimídia, ar 

condicionado, iluminação das salas de aula e escadas, elevadores e bebedouros),  

dificuldades para estacionamento, acesso aos laboratórios de informática (máquinas 

e acesso à internet).  

 

5.2 AÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO AUTOAVALIATIVO  

A autoavaliação, desempenhada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
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tem como meta tornar a prática avaliativa uma ação norteadora, na perspectiva de 

que o autoconhecimento e reflexão dos resultados possam contribuir para o 

aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

administrativa. Desta forma, é fundamental que cada instituição se (re)conheça de 

modo sistemático e mantenha-se firme na busca por melhoria em diversas dimensões 

e no fortalecimento de suas relações com a comunidade acadêmica e a sociedade.  

Pautados nos resultados elencados, o quadro abaixo descreve as fragilidades 

do triênio, bem como as ações a serem desenvolvidas. 

Quadro 11 Fragilidades e Ações 

FRAGILIDADES TRIÊNIO 2015/2017 
 

AÇÕES 

EIXO 1  

 

Necessidade de divulgação dos projetos de 
melhorias. 

Ampliar a divulgação das melhorias de forma 
a atender a fragilidade apontada. 

EIXO 2 

Desconhecimento sobre as atividades 
relacionadas à questões ambientais. 

Elaboração e execução de projetos de 
extensão voltados para a educação 
ambiental por meio atividades 
interdisciplinares. 

EIXO 3 

Necessidade de divulgação das atividades 
de extensão realizadas. 

. Apresentação, esclarecimentos e 
divulgação das atividades de extensão nos 
sites, banners, cartazes e em sala de aula.  

Funcionamento efetivo da Ouvidoria em 
local apropriado. 

Criar espaço específico para Ouvidoria de 
forma que o aluno sinta-se mais à vontade 
para registrar suas ocorrências. 

Necessidade de melhorias da IES nos meios 
de Comunicação local.  

Contratar profissionais da área de 
comunicação, melhorar as ferramentas de 
divulgação da IES.  

EIXO 4 

Acesso à Internet sem fio.  
Melhorar e ampliar a capacidade de tráfego 
e consumo de banda. 

Uso do Laboratório de Informática 
Criar e fomentar políticas de utilização do 
LABIN 

Segurança nas áreas internas da Faculdade. Instalação de catracas eletrônicas  

Ambiente de estudos na Biblioteca 
Melhorar a infraestrutura dos espaços 
destinados aos estudos . 

Este trabalho é fruto da trajetória percorrida pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, durante o processo de autoavaliação institucional, realizado na 

FASEC, com base no triênio de 2015/2017. 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. A auto avaliação embora focalize 
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aspectos essenciais para oferta de educação superior de qualidade, e proporcione 

informações significativas, para a construção de uma cultura avaliativa institucional 

neste sentido deve-se priorizar o processo e não apenas os produtos e/ou resultados 

obtidos. 
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ANEXO 



SOCIEDADE DE ENSINO SERRA DO CARMO LTDA

Site: http://www.serradocarmo.edu.br/

Credenciada pela 3.168, de 5 de outubro de 2004
Rua de Pedestre NO-03, nº 26 Plano Diretor Norte - Palmas/TO - 77001-018 Tel: (63) 3216-6000

Relatório de Avaliação por Pergunta
Avaliação: Avaliação Institucional - 2017 - Discente 11

Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Total de 597 avaliadores, obteve-se 346 (58.0%) respostas

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? 28,03% 97 34,68% 120 27,17% 94 5,49% 19 4,62% 16

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

             Na visão dos acadêmicos o conhecimento sobre a comissão própria de avaliação (CPA)
predomina entre os indicadores excelente, muito bom e suficiente totalizando 89%.  Mesmo com o
trabalho de divulgação realizado através de Banners, informativos nos murais e no site da faculdade
5,49% que avaliou divulgação insuficiente e 4,62% desconhecem a existência da comissão na Faculdade.

Conheceu os resultados da última Avaliação
Institucional da Faculdade Serra do Carmo,
ano de referência 2016? 23,12% 80 32,37% 112 25,72% 89 10,98% 38 7,80% 27

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Quanto ao conhecimento dos resultados da última avaliação percebe-se que o maior índice ficou
entre os indicadores excelente, muito bom e suficiente totalizando 81%.  Demonstra que a divulgação
atingiu seu objetivo com a comunidade acadêmica. Entretanto, há um índice de 10% que apesar de não
ser expressivo não pode ser desconsiderado,  pois é de suma importância que todos participantes tomem
conhecimento dos resultados.
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Avaliação: Avaliação Institucional - 2017 - Discente 11

Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na
Faculdade Serra do Carmo? 28,03% 97 37,57% 130 23,70% 82 7,51% 26 3,18% 11

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         De acordo com o gráfico acima,  nota-se que a grande maioria dos avaliadores pontuaram como
excelente, muito bom e suficiente totalizando 89% de aprovação.  Com tudo um índice representativo
avaliaram como insuficiente e desconhece o assunto. Apesar de haver uma concentração nos conceitos
positivos, o percentual requer necessidade de melhorias no que diz respeito a socialização dos projetos
de melhorias decorrente da avaliação institucional.

Média deste critério 26,39% (91,33) 34,87% (120,67) 25,53% (88,33) 7,99% (27,67) 5,20% (18) 0,00% (0)

Média desta categoria 26,39% (91,33) 34,87% (120,67) 25,53% (88,33) 7,99% (27,67) 5,20% (18) 0,00% (0)
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Avaliação: Avaliação Institucional - 2017 - Discente 11

Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

CATEGORIA: Eixo 2 -  Desenvolvimento Institucional

CRITÉRIO: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Os objetivos, ementas, matriz curricular que
constam no Projeto Pedagógico do Curso -
PPC foram apresentados no decorrer do
semestre letivo? 29,77% 103 42,49% 147 23,70% 82 3,18% 11 0,87% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Analisando o gráfico acima, observa se que o nível de satisfação dos acadêmicos é considerado
muito bom quanto a divulgação do PPC no decorrer do semestre letivo. Houve crescimento do nível de
satisfação também em relação à avaliação anterior. Apresentou redução de 11,73%  para 3,18% de "
insuficiente" e "desconhece o assunto" de 12,52% para 0,87%, considerado positivo o trabalho
conscientização realizado neste quesito.

Sobre a Missão " 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."  Você reconhece a articulação,
bem como coerência entre a Missão
Institucional e os Planos de Ensino?

28,03% 97 40,75% 141 25,72% 89 4,62% 16 0,87% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

            Há predominância da avaliação neste aspecto configura de modo geral como positiva quando 94%
dos participantes  oscilaram suas opiniões entre os indicadores excelente, muito bom e suficiente. É
notório o crescimento do nível de satisfação também em relação à avaliação anterior. Apresentou redução
de 9,74%  para 4,62% de insuficiente e desconhece o assunto de 8,35% para 0,87%, considerado
positivo o trabalho conscientização realizado pela equipe de comissão da avaliação institucional.
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Sobre a Missão" 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." - Você reconhece a articulação,
bem como coerência entre a Missão
Institucional e os projetos de iniciação científica
e extensão desenvolvidos pelo seu curso?

23,41% 81 40,46% 140 26,59% 92 8,09% 28 1,45% 5

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Sobre a missão e articulação, bem como a coerência entre a Missão Institucional e os projetos de
iniciação científica e extensão desenvolvidas configura avaliação positiva, onde 28,03% reconhecem de
forma excelente; 40,75% de forma muito boa; 25,72% de forma suficiente, mais um aspecto que registra
melhoria no índice  em relação a avaliação anterior. E ainda houve redução no índice negativo na
avaliação do referido aspecto 11,13% para 4,62% que avaliaram de forma insuficiente e 6,56% para
0,87% desconhecem assuntos relativos à reconhecer articulação, bem como a coerência entre a Missão
Institucional e as atividades e os projetos de iniciação científica e extensão desenvolvidas pelo curso.

Sobre a Missão" 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."  Você reconhece articulação,
bem como a coerência entre a Missão
Institucional  e as atividades Artísticas e
Culturais desenvolvidas pelo seu curso?

25,14% 87 38,44% 133 24,57% 85 10,12% 35 1,73% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Sobre a missão e articulação, bem como a coerência entre a Missão Institucional e as atividades
artísticas e culturais desenvolvidas pelo curso, percebe-se que o maior índice de respostas perdurou em
crescimento de avaliação positiva, onde: 25,14% reconhecem de forma excelente; 38,44% de forma muito
boa; 24,57% de forma suficiente, em relação a avaliação anterior houve crescimento positivo de 5,85%.
Mais um aspecto que houve melhoria no quantitativo negativo foi a redução de 11,13% para 10,12% de
forma insuficiente e 6,56% para 1,73% desconhecem assuntos relativos a reconhecer articulação, bem
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Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

como a coerência entre a Missão Institucional e as atividades artísticas e culturais desenvolvidas do
curso. Podendo ser considerado positivo o trabalho conscientização realizado pela equipe de comissão
da avaliação institucional.

Média deste critério 26,59% (92) 40,54% (140,25) 25,15% (87) 6,50% (22,5) 1,23% (4,25) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Responsabilidade Social da Instituição

Você reconhece as atividades relacionadas à
Diversidade (Etnias, Gênero e outros)
desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo
para a inclusão social? 30,35% 105 32,66% 113 25,72% 89 7,80% 27 3,47% 12

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Quanto a  diversidade, os avaliadores mostraram-se bastante positivos apontando que existe
comprometimento da instituição em relação a diversidade. Onde  30,35% reconhecem de forma
excelente; 32,66% de forma muito boa; 25,72% de forma suficiente.  Houve redução da avaliação
negativa comparado  a avaliação do ano anterior de 10,14% para 7,80% de forma insuficiente e de
4,97%  para  3,47%   desconhecem assuntos relativos à atividades relacionadas à Diversidade
desenvolvidas pela instituição. Com este resultado aponta melhoria e crescimento da instituição no
referido item avaliado.
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Você reconhece atividades relacionadas à
questão ambiental, desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo? 20,23% 70 26,59% 92 28,90% 100 15,32% 53 8,96% 31

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Em relação à questão ambiental as ações desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo, manteve
a predominância de uma avaliação positiva, onde 20,23% reconhecem de forma excelente; 26,59% de
forma muito boa;  28,90% de forma suficiente, porém, o índice negativo continua em um patamar de
desinformação no universo pesquisado. Em 15,32%  conhecem de forma insuficiente; 8,96%
responderam desconhecerem atividades relativas ao Meio Ambiente. É um ponto que merece ser
trabalhado com mais intensidade entre a comunidade acadêmica.

Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (Quilombolas, Serra do Carmo
em Ação etc.), incentivo a cultura, entre
outros?

42,77% 148 31,50% 109 22,25% 77 2,89% 10 0,58% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

            A maioria dos acadêmicos atribuíram os conceitos excelente, bom e suficiente, avaliando o item
como positivo. Este resultado indica que a responsabilidade social esta sendo trabalhada como tema
integrante da prática cotidiana da instituição. Entretanto, a existência mesmo que pequena de acadêmicos
que consideram tal conhecimento "insuficiente e desconhecem sobre o assunto" sinaliza que as políticas
de divulgação podem ser aperfeiçoadas a partir especialmente, do incentivo à maior participação dos
acadêmicos em projetos sociais.
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As atividades comprometidas com a
responsabilidade social desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo  atendem às
necessidades da comunidade envolvida? 28,61% 99 36,42% 126 27,75% 96 4,62% 16 2,60% 9

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          O sentimento do segmento discente no que se refere às ações promovidas pela Faculdade Serra
do Carmo voltada para a responsabilidade social está demonstrado de forma satisfatória visto que o
somatório do percentual de respostas relacionado nos conceitos "excelente, muito bom e suficiente"
atinge o patamar de 92,78% de aprovação.  E de "insuficiente e desconheço" resultou em 7,22%, ou seja,
não foram maiores que ou iguais a 50%. Com este resultado aponta melhoria e crescimento da instituição
no referido item avaliado comparado à avaliação anterior.

Média deste critério 30,49% (105,5) 31,79% (110) 26,16% (90,5) 7,66% (26,5) 3,90% (13,5) 0,00% (0)

Média desta categoria 28,54% (98,75) 36,16% (125,12) 25,65% (88,75) 7,08% (24,5) 2,57% (8,88) 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? 17,92% 62 37,86% 131 31,21% 108 10,98% 38 2,02% 7

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Na percepção dos discentes na questão que trata do ensino, pesquisa, extensão avaliaram a
integração entre ensino e extensão desenvolvidos pela Instituição de forma positiva conforme o gráfico
acima verifica - se que 19,08% reconhecem de forma excelente; 34,39% de forma muito boa; 33,53 de
forma suficiente.  Comparando as avaliações anteriores nota-se que melhorou de forma significativa a
percepção dos acadêmicos quanto ao item avaliado reduzindo de 12,13% para 9,54% de forma
insuficiente e 8,95% para 3,47% que responderam desconhecer o assunto. Com este resultado aponta
melhoria e crescimento da Instituição no referido item avaliado, porém, merece continuar trabalhando a
conscientização e divulgação entre a comunidade acadêmica.

As ações praticadas pela Faculdade Serra do
Carmo favorecem a integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão? 19,08% 66 34,39% 119 33,53% 116 9,54% 33 3,47% 12

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Na percepção dos discentes na questão que trata do ensino, pesquisa, extensão avaliaram a
integração entre ensino e extensão desenvolvidos pela Instituição de forma positiva conforme o gráfico
acima verifica - se que 19,08% reconhecem de forma excelente; 34,39% de forma muito boa; 33,53 de
forma suficiente.  Comparando as avaliações anteriores nota-se que melhorou de forma significativa a
percepção dos acadêmicos quanto ao item avaliado reduzindo de 12,13% para 9,54% de forma
insuficiente e 8,95% para 3,47% responderam  desconhecer o assunto. Com este resultado aponta
melhoria e crescimento da Instituição no referido item avaliado, porém, merece continuar trabalhando a
conscientização e divulgação do tema entre a comunidade acadêmica.
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A Instituição realiza eventos que socializam a
sua produção técnico-científica (Semana
Acadêmica, ciclos de seminários etc.)? 30,92% 107 38,44% 133 21,39% 74 7,80% 27 1,45% 5

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Analisando os dados acima referente à realização de eventos e produção técnico-científica
desenvolvidos pela Instituição de ensino verifica-se que houve avanço na divulgação/conscientização dos
acadêmicos neste quesito, o que tornou a avaliação positiva em relação às anteriores.  Do universo de
346 avaliadores 30,92% reconhecem a produção técnico-científica de forma excelente; 38,44% de forma
muito boa; 21,39 de forma suficiente. Havendo redução de 12,13% para 7,80% de forma insuficiente e
8,95% para 1,45% desconhecem assuntos relativos realização e eventos que socializam a produção
científica.

A Instituição contribui com a inclusão de
pessoas com deficiência (acessibilidade, apoio
psicopedagógico entre outros)? 16,18% 56 24,57% 85 30,92% 107 17,92% 62 10,40% 36

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        O grau de satisfação apresentado pelos discentes em relação à pergunta "A Instituição contribui com
a inclusão de pessoas com deficiência (acessibilidade, apoio psicopedagógico entre outros)" foi positivo à
medida que apresentou os seguintes percentuais: 16,18% "de forma excelente"; 24,57% "de forma muito
boa" e 30,92% de forma suficiente". Com este resultado aponta melhoria e crescimento da Instituição no
referido item avaliado, porém, merece continuar trabalhando a conscientização e divulgação entre a
comunidade acadêmica.
Apesar de haver uma concentração nos conceitos positivos, o percentual requer necessidade de
melhorias no que diz respeito à acessibilidade dos atendimentos de apoio psicopedagógicos, quando
17,92% apontaram conhecer de forma insuficiente e 10,40% não puderam opinar por desconhecer
aspectos relativos aos atendimentos de assistência pedagógica. É um ponto passivo de ser trabalhado
com  interação/divulgação entre o núcleo de Gestão pedagógica e o corpo discente da Instituição.

Média deste critério 21,02% (72,75) 33,81% (117) 29,26% (101,25) 11,56% (40) 4,33% (15) 0,00% (0)
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CRITÉRIO: Comunicação com a Sociedade

A Instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa
(portal institucional, assessoria de
comunicação, entre outros) 20,81% 72 36,71% 127 32,66% 113 7,51% 26 2,31% 8

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Na percepção dos discentes na questão que trata da comunicação interna e externa avaliaram
positivamente conforme o gráfico acima. Verifica - se que 20,81% reconhecem de forma excelente;
36,71% de forma muito boa; 32,66% de forma suficiente.  Apesar de um índice pequeno dos avaliadores
que acham negativa é necessário ser trabalhado com este público com mais ações de esclarecimento
quanto ao tema comunicação interna e externa. Na visão dos discentes a faculdade serra do carmo
necessita melhorar a relação institucional com a sociedade, considerando que a comunicação interna
precisa fluir melhor e que os meios de comunicação local precisam divulgar mais as ações desenvolvidas.

Como você avalia os aspectos que dizem
respeito às atividades da Faculdade Serra do
Carmo nos meios de comunicação locais (TV,
jornal, rádio, site)? 11,85% 41 26,01% 90 29,19% 101 28,32% 98 4,62% 16

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         O segmento avaliou positivamente mais com baixo índice no percentual a variável sobre a
divulgação de informações da Instituição nos meios de comunicação locais. Baseado no gráfico acima
observa - se que "11,85%; 26,01% e 29,19%" , respectivamente de forma excelente, muito boa e
suficiente. O somatório das variáveis foi de 67,05% do total de 346 avaliadores.  Avaliou que as
informações internas precisam fluir de melhor maneira, visto que o segmento apontou o percentual
considerado alto de 28,32% e 4,62% respectivamente para o conceito insuficiente e desconheço sobre o
assunto. Nesta percepção os discentes avaliaram que precisa melhorar a relação institucional com os
meios de comunicação e também divulgar mais as ações desenvolvidas pela Instituição.
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Os registros e os resultados da Ouvidoria são
efetivamente levados em consideração pelas
instâncias acadêmicas e administrativas da
Faculdade Serra do Carmo? 14,16% 49 30,92% 107 29,77% 103 8,96% 31 16,18% 56

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Conforme pode ser observado no gráfico acima, na percepção dos discentes sobre os registros da
ouvidoria ser levados em consideração foi que, entre as cinco variáveis analisadas, a relevância dos
registros na ouvidoria tem retorno positivo, atingiu 74,85% do total de 346 avaliadores com o conceito
excelente, muito bom e suficiente. Um ponto que merece ser analisado cuidadosamente referente ao item
avaliado para a somatória das variáveis "insuficiente e desconheço sobre o assunto", receberam um
percentual superior a 25%. Esse resultado é algo a ser melhorado, visto que é um percentual alto para o
universo pesquisado. Percebe-se que deve ser buscado melhor resultado neste quesito na comunidade
acadêmica.

A ouvidoria funciona segundo os padrões de
qualidade claramente estabelecidos, dispondo
de pessoal e infraestrutura adequada? 12,14% 42 29,19% 101 29,19% 101 10,69% 37 18,79% 65

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        As percepções em torno do andamento das solicitações destinadas à ouvidoria foram consideradas
bem avaliadas quando a somatória de respostas positivas atingiu o patamar de 70,52%. Onde 12,14%
disseram que é excelente; 29,19% Muito Boa; 29,19% Suficiente.
Um ponto que merece ser analisado cuidadosamente, porque recebeu um percentual de ?insuficiente e
desconheço o assunto", além da expectativa do grupo pesquisador com uma somatória de 29,48%.
       A ouvidoria é o elo entre instituição e acadêmicos é um tópico importante neste universo. E segundo
o resultado da avaliação um assunto desconhecido por um percentual preocupante da comunidade
acadêmica, quando maioria dos entrevistados afirma não ter conhecimento do funcionamento da
ouvidoria e sua organização administrativa.  E ainda está entre as taxas com indicador negativo mais
elevada da pesquisa entre os discentes, conforme  gráfico acima.

Média deste critério 14,74% (51) 30,71% (106,25) 30,20% (104,5) 13,87% (48) 10,47% (36,25) 0,00% (0)
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CRITÉRIO: Política de Atendimento aos Discentes

Como você avalia o Atendimento Geral da
Instituição?

26,01% 90 36,42% 126 29,19% 101 8,38% 29 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        O segmento avaliou positivamente a variável sobre o atendimento geral da Faculdade Serra do
Carmo, foi percebida forma positiva observando os dados acima, onde: 26,01% consideram que o
atendimento é excelente; 36,42% Muito Boa; 29,19% Suficiente. Mais um aspecto que registra melhoria
no triênio 2015 / 2017. Apesar de 8,38% ainda avaliar como Insuficiente, tendo como ponto positivo que
0,00% responderam não saber opinar. Com este resultado aponta melhoria e crescimento da Instituição
no referido item avaliado, porém, merece continuar trabalhando a conscientização e divulgação dos
serviços e os respectivos departamentos entre a comunidade acadêmica.

Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas à Secretaria
Acadêmica? 24,57% 85 37,57% 130 29,77% 103 7,23% 25 0,87% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          As percepções em torno do andamento das solicitações destinadas à Secretaria Acadêmica foram
consideradas bem avaliadas quando a somatória de respostas positivas atingiu o patamar de 91,91%.
Onde 24,57% disseram que é excelente; 37,57% Muito Boa; 29,77% Suficiente. Considerando os 8,10%
de acadêmicos que responderam Insuficiente e desconhece o assunto; analisando esta pequena
porcentagem entende  se que este grupo não interpretou a questão corretamente, pois, todas as
matrículas, solicitação de documentos (histórico escolar, declaração de matricula do aluno entre outros),
são serviços oriundos da secretaria acadêmica. Neste contexto, merece uma divulgação mais acentuada
das competências/serviços prestados pelos setores entre a comunidade acadêmica.

Pág. 12 de17/03/2018 09:42 24



Avaliação: Avaliação Institucional - 2017 - Discente 11

Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Como você avalia o atendimento da Biblioteca?
48,84% 169 34,39% 119 13,01% 45 3,18% 11 0,58% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Segundo o gráfico acima os índices predominantes na maioria das opiniões foram entre "excelente,
muito bom e suficiente", a avaliação foi bem significativa, o que demonstra um nível de satisfação quanto
ao atendimento da Biblioteca com 48,84% percebem de forma excelente, 34,39% muito boa, 13,01%
suficiente. Quanto aos acadêmicos que avaliaram o atendimento da biblioteca  de forma negativa houve
redução comparando com a última avaliação em 3,18% Insuficiente e 0,58% não souberam opinar. Mais
um aspecto que registra melhoria no triênio 2015 / 2017.

O  Núcleo de Assistência Pedagógica e
Psicológica de Apoio aos Discentes atende:

26,01% 90 28,61% 99 25,14% 87 5,20% 18 15,03% 52

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Avaliando os dados acima observa - se que 26,01% responderam que conheceram de forma
excelente; 28,61% disseram conhecer de forma muito boa; 25,14% Conheceram de forma suficiente; com
este resultado pode-se analisar como ponto positivo. Apesar de haver uma concentração nos conceitos
positivos, o percentual requer necessidade de melhorias no que diz respeito a socialização dos
atendimentos psicopedagógicos, quando 5,20% apontaram conhecer de forma insuficiente e 15,03% não
puderam opinar por desconhecer aspectos relativos aos atendimentos de assistência pedagógica. É um
ponto que carece mais interação/divulgação entre o núcleo de Gestão pedagógica e o corpo discente.

Média deste critério 31,36% (108,5) 34,25% (118,5) 24,28% (84) 6,00% (20,75) 4,12% (14,25) 0,00% (0)

Média desta categoria 22,37% (77,42) 32,92% (113,92) 27,91% (96,58) 10,48% (36,25) 6,31% (21,83) 0,00% (0)
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CATEGORIA: Eixo 4 - Políticas de Gestão

CRITÉRIO: Políticas de Pessoal

O número de técnico-administrativos é
suficiente para atender  satisfatoriamente a
Faculdade Serra do Carmo? 17,63% 61 29,19% 101 38,44% 133 12,43% 43 2,31% 8

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        No aspecto avaliado relativo ao número de técnicos administrativos para atender integralmente    às
demandas do campus, apresentou 85,26% de aprovação dos respondentes.
Com este resultado pode-se analisar como ponto positivo. Apesar de haver uma concentração nos
conceitos positivos, o percentual requer melhorias no que diz respeito à quantidade de funcionários para
atender de funcionamento satisfatoriamente dos departamentos, quando a somatória de variáveis
?insuficiente e desconheço sobre o assunto? ficou em 14,74%.  Mesmo com uma avaliação positiva da
maioria dos participantes não pode desprezar o percentual que avaliou como negativo a quantidade de
técnicos administrativos para atender as demandas, por ser um valor significativo diante do universo de
demandas.

Há organização, por parte dos servidores, no
desempenho de suas atividades

25,43% 88 36,99% 128 32,08% 111 4,34% 15 1,16% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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         Na percepção dos discente participantes da avaliação, sobre a organização e gestão da instituição
apresentou resultados positivos, com a somatória dos percentuais de "excelente;  muito bom e suficiente"
em 94,50%.  Na visão dos estudantes, a organização por parte dos servidores no desempenho de suas
funções foram avaliados como pontos expressivos nas respostas deste segmento, conforme os dados do
gráfico acima.
Quanto as variáveis "insuficiência e desconheço e assunto"  ficou no patamar de 5,50% dos acadêmicos.
Com este resultado aponta melhoria e crescimento da Instituição no referido item, porém, merece
continuar trabalhando a divulgação da  organização dos servidores quanto ao seu desempenho de suas
funções na comunidade acadêmica na busca da excelência na organização e desempenho das funções.

Os servidores desempenham suas tarefas com
responsabilidade?

31,79% 110 34,97% 121 30,64% 106 1,45% 5 1,16% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Conforme o gráfico acima  os discente participantes da avaliação, sobre o desempenho e
responsabilidade na execução das tarefas  apresentou resultados positivo, com a somatória dos
percentuais de "excelente;  muito bom e suficiente" em 97,40%.  Na visão dos estudantes, as tarefas
estão sendo executadas com responsabilidade por parte dos servidores quando avaliaram com números
expressivos nas respostas deste item.
Quanto as variáveis "insuficiência e desconheço e assunto" ficou no patamar de 2,61% dos acadêmicos.
Com este resultado aponta excelência no desempenho de tarefas, porém, merece continuar trabalhando
a divulgação da organização dos servidores quanto ao seu desempenho de suas funções na comunidade
acadêmica na busca da excelência total na organização e desempenho das funções.

Média deste critério 24,95% (86,33) 33,72% (116,67) 33,72% (116,67) 6,07% (21) 1,54% (5,33) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Organização e Gestão da Instituição
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Como você avalia a segurança nas áreas
internas da Faculdade?

25,43% 88 34,39% 119 28,32% 98 8,67% 30 3,18% 11

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Analisando os dados acima observa - se que 25,43% responderam que é excelente; 34,39%
disseram conhecer de forma muito boa; 28,32% Conheceram de forma suficiente. Com este resultado
pode-se analisar como ponto positivo. Apesar de haver uma concentração nos conceitos positivos, o
percentual requer melhorias no que diz respeito à divulgação de horários de funcionamento dos
departamentos, quando 8,67% apontaram conhecer de forma insuficiente e 3,18% desconhecem o
assunto. Mesmo com os horários de funcionamento divulgados em cada setor, sendo que a Secretaria
Acadêmica e o Convênios são interligados ao atendimento geral, não constando divulgação de horários
específicos destes setores. Já os setores pedagógicos têm seus horários de funcionamento expostos nos
murais.

As informações sobre os procedimentos
administrativos é de simples localização?

19,65% 68 39,88% 138 28,32% 98 9,83% 34 2,31% 8

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        As percepções em torno dos procedimentos administrativos foram consideradas bem avaliadas
quando a somatória de respostas positivas atingiu o patamar de 87,85%. Onde 19,65% disseram que é
excelente; 39,88% Muito Boa; 28,32% Suficiente. Analisando este percentual percebe se que no
entendimento da comunidade acadêmica é de fácil acesso as informações sobre procedimentos
administrativos. Considerando os 12,14% de acadêmicos que responderam ?Insuficiente e desconhece o
assunto?. Neste aspecto merece continuar trabalhando a conscientização e divulgação dos
procedimentos administrativos e seus respectivos departamentos entre a comunidade acadêmica.
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Avaliação: Avaliação Institucional - 2017 - Discente 11

Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Os gestores (direção, assessores, chefes de
setor e coordenadores) atendem às demandas
e resolvem os problemas que surgem com
rapidez? 32,66% 113 31,50% 109 27,17% 94 6,94% 24 1,73% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      Na questão em que avalia o atendimento dos gestores na resolução de demandas e os problemas
levantados pelos acadêmicos foi avaliado de forma positiva com uma somatória de 91,33%  das variáveis,
?excelente, muito boa e suficiente?, Analisando os dados obtidos conclui-se que a comunicação e
reso lução  de  p rob lemas  es tá  f l u i ndo  mu i to  bem en t re  ges to res  e  acadêmicos .
Quanto ao percentual que avaliou de forma negativa ficou em 8,67% do universo de avaliadores conclui
se que será necessário mais interação entre este público declarado insatisfação em relação ao
atendimento.

Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas a Coordenação do
Curso? 30,64% 106 36,99% 128 21,97% 76 5,49% 19 4,91% 17

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Conforme o gráfico acima a avaliação do andamento das solicitações destinadas a Coordenação do
Curso obteve resultado positivo com a somatória de 89.60% ?excelente, muito boa e suficiente?. Este
resultado sobrepõe a avaliação negativa com 10,40% de acadêmicos que responderam ?Insuficiente e
desconheço o assunto?. Com este resultado aponta melhoria e crescimento do atendimento da
coordenação com os acadêmicos comparando com a última avaliação, porém, merece continuar
trabalhando esta interação entre a comunidade acadêmica e coordenação do curso.

Média deste critério 27,09% (93,75) 35,69% (123,5) 26,45% (91,5) 7,73% (26,75) 3,03% (10,5) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Sustentabilidade Financeira
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Avaliação: Avaliação Institucional - 2017 - Discente 11

Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Como você avalia os reinvestimentos em seu
Curso(Livros,  equipamentos etc) em relação
aos valores pagos nas mensalidades? 25,43% 88 30,06% 104 31,50% 109 12,72% 44 0,29% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       No quesito reinvestimento no curso os acadêmicos avaliaram o item de forma positiva, porém, com
redução na somatória dos índices de 90,66% da avaliação anterior para 86,99% da atual. Conforme
gráfico acima: 25,43% veem o reinvestimento de forma excelente, 30,06% de forma muito boa, 31,50%
suficiente. Comparando os dados acima com a avaliação anterior observa-se que aumentou
significativamente os índices de insuficiência e reduziu desconhecimento sobre o assunto ou falta de
conhecimento/divulgação.
 Os índices foram avaliados da seguinte forma: subiu de 6,76% para 12,72% avaliaram o investimento
como insuficiente, e reduziu de 2,78% para 0,29% disseram não poder opinar por desconhecer o assunto
ou não percebem reinvestimentos dos valores pagos no curso em aquisição de livros, equipamentos e
etc.
Neste aspecto merece continuar trabalhando os processos de investimentos no curso avaliado e também
melhorar a  divulgação entre a comunidade acadêmica.

Há compatibilidade entre cursos oferecidos e
os recursos disponíveis de forma:

22,54% 78 34,97% 121 31,50% 109 9,25% 32 1,73% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      No quesito compatibilidade entre curso oferecidos e recursos disponíveis os acadêmicos  avaliaram
positivamente a medida que  22,54% excelente, 34,97% de forma  muito boa, 31,50% Veem de forma
boa, totalizando uma aprovação de 89,01% dos participantes. Enquanto a somatória de   ?insuficiente e
desconhecem o assunto ficou na marca de 10,98%. É um índice pequeno mas que requer um trabalho
dos gestores para potencializar esta variável neste grupo de avaliadores.

Média deste critério 23,98% (83) 32,52% (112,5) 31,50% (109) 10,98% (38) 1,01% (3,5) 0,00% (0)
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Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Média desta categoria 25,69% (88,89) 34,33% (118,78) 29,99% (103,78) 7,90% (27,33) 2,09% (7,22) 0,00% (0)
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Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

CATEGORIA: Eixo 5 - Infraestrutura Física

CRITÉRIO: Infraestrutura Física

Como você avalia a segurança nas áreas
internas da Faculdade?

15,03% 52 22,54% 78 34,39% 119 26,59% 92 1,45% 5

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Quando público acadêmico foi questionado sobre o sistema de segurança interna, os participantes
avaliaram da seguinte forma: 15,03% responderam que é excelente, 22,54% muito boa, 34,39% acham
suficiente. De modo geral é considerada positiva a avaliação deste item. Apesar de haver uma
concentração nos conceitos positivos, o percentual requer melhorias no que diz respeito à socialização
das medidas de seguranças implantadas entre a comunidade acadêmica, quando 26,59% apontaram
conhecer de forma insuficiente e 1,45% não puderam opinar por desconhecer aspectos relativos ao item
avaliado. Em relação à avaliação anterior o crescimento nos índices foi pouco significativo é um retorno
que merece mais atenção por parte dos gestores.

Como você avalia a limpeza das instalações da
Faculdade?

29,77% 103 35,84% 124 27,46% 95 6,94% 24 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Analisando o gráfico acima, observa se que a limpeza da faculdade foi considerada positiva quando
maioria dos participantes avaliaram como: excelente; muito bom e suficiente, com a somatória de 93,07%.
Somente 6,94% avaliaram como Insuficiente, apesar de um percentual pequeno do público participante
considerar que  o trabalho merece ajustes em sua eficiência comparando com avaliação anterior houve
crescimento no índice positivo e redução dos acadêmicos que avaliaram ?insuficiente e não souberam
opinar?.
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Período da Aplicação: 06/10/2017 a 18/10/2017

Como você avalia a acessibilidade aos
banheiros da Faculdade?

32,08% 111 38,15% 132 24,86% 86 4,62% 16 0,29% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

            Sobre a acessibilidade aos banheiros os discentes avaliaram de forma positiva, quando 25,84%
afirmaram ser excelente, 33,60% muito boa, 32,60% suficiente. Comparando os dados acima com a
avaliação anterior observa-se que reduziu significativamente os índices reprovação ou falta de
conhecimento sobre o assunto. Os índices foram apresentados da seguinte forma: 4,62% avaliaram a
acessibilidade como que insuficiente, e 0,29% disseram não poder opinar por desconhecer o assunto.

Como você avalia o ambiente de estudo na
Biblioteca?

24,86% 86 32,08% 111 27,75% 96 15,32% 53 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Quando questionados sobre o "ambiente de estudo da biblioteca" foi positiva a avaliação dos
discentes, mas com índice abaixo da avaliação anterior. O espaço foi avaliado com o seguinte resultado:
24,86% responderam que o ambiente de estudo da biblioteca é excelente; 32,08% muito bom, 27,75%
suficiente. Apesar de ter reduzido o percentual de 28,23% para 15,32% de respostas ?insuficiente? e
13,12% para 0% os avaliadores que não souberam opinar sobre o ambiente de estudo na biblioteca.
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Os espaços de biblioteca atende aos anseios
da comunidade acadêmica?

22,83% 79 24,28% 84 29,19% 101 23,41% 81 0,29% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         O gráfico acima demonstra que os percentuais das respostas dos discentes alcançaram níveis muito
bons, com relação ao "espaço físico da biblioteca atender aos anseios da comunidade acadêmica" foi
considerada positiva a avaliação deste segmento. O referido item foi avaliado da seguinte forma: 22,83%
responderam que o ambiente de estudo da biblioteca é excelente; 24,28% muito bom, 29,19% suficiente.
O índice percentual negativo foi de 23,41% de respostas "insuficiente" e  0,29% os avaliadores que não
souberam opinar sobre o assunto. Esse resultado é algo a ser melhorado, visto que é um percentual alto
para o universo pesquisado. Percebe-se que deve ser buscado melhor resultado neste quesito na
comunidade acadêmica.

Como você avalia o acesso à internet sem fio?
7,23% 25 8,67% 30 17,92% 62 63,87% 221 2,31% 8

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          No que se refere às questões acessos à Internet sem fio continua sendo avaliada de forma negativa
com redução no percentual de 7,55% caiu para 7,23% responderam que é excelente; 8,55% da avaliação
anterior para 8,67% avaliaram como sendo muito boa, 25,25% caiu para 17,92% suficiente, 50,89% subiu
para 63,87% de insuficiente e 7,75% na avaliação anterior houve redução para 2,31% Desconheço sobre
o assunto. Esse resultado negativo é algo a ser melhorado, visto que é um percentual alto para o universo
pesquisado. Percebe-se que deve ser buscado melhorar o resultado neste quesito na comunidade
acadêmica.
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Como você avalia o uso do laboratório de
informática?

10,12% 35 16,47% 57 30,64% 106 37,57% 130 5,20% 18

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     O grau de satisfação apresentado pelos discentes em relação ao uso do laboratório de informática foi
positivo, porém com redução em relação à avaliação anterior a qual foi avaliada positivamente com a
somatória de 64,21% e na avaliação atual houve redução para 57,23%. Com este resultado aponta pouca
satisfação dos avaliadores com as melhorias dos equipamentos e a estrutura do laboratório e crescimento
da Instituição no referido item. Carece continuar trabalhando as fragilidades apontadas e assim como a
divulgação entre a comunidade acadêmica dos avanços serviços e investimentos disponibilizados para
este setor.
No comparativo registra ainda aumento no índice de avaliadores que diz "Insatisfeitos e desconhecer
sobre o assunto", uma somatória de 35,79% na avaliação anterior subiu para 42,77% de acadêmicos que
apontaram deficiência no laboratório é outro ponto que merece atenção dos gestores da instituição.

Como você avalia a acústica do Auditório?
13,01% 45 21,68% 75 38,15% 132 21,97% 76 5,20% 18

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Quanto a opinião dos acadêmicos sobre o acústica do auditório os indicadores no geral, apontaram
para uma satisfação entre o grupo participante, reveladas positivamente entre o ?excelente; muito bom e
suficiente? com uma somatória de 78,84% . Porém, um número significativo aponta que a acústica nestes
espaços devam ser melhoradas, chegando à somatória de 27,17% ?Insuficiente e desconhece o
assunto?. É uma porcentagem considerável entre o universo de participantes.  Um resultado que merece
atenção, não se pode desconsiderar um significativo de opiniões que revelaram insatisfação por meio dos
indicadores negativos apresentados no gráfico acima.
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O ambiente para as aulas é apropriado quanto
a acústica, luminosidade e ventilação?

20,81% 72 29,19% 101 35,84% 124 13,87% 48 0,29% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Quanto a opinião dos acadêmicos sobre o ambiente acústico nas salas de aulas  os indicadores no
geral, apontaram para uma satisfação entre o grupo participante, reveladas numa visão significativa entre
o ?excelente; muito bom e suficiente? com uma somatória de 85,84% . Porém, um número significativo
aponta para que estes espaços devam ser melhorados, chegando à somatória de 14,16% ?Insuficiente e
desconhece o assunto?. É uma porcentagem pequena, no entanto, não se pode desconsiderar um
significativo de opiniões que revelaram insatisfação por meio dos indicadores negativos apresentados.

A cantina oferece qualidade e diversidade de
produtos de consumo satisfatórios?

24,28% 84 31,21% 108 29,77% 103 13,87% 48 0,87% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         O segmento avaliou positivamente a qualidade e a diversidade dos produtos oferecidos na cantina.
Analisando os dados acima com a somatória de 85,26% avaliaram como ?excelente; muito bom e
suficiente? é considerado como ponto de melhoria a qualidade e diversidade de produtos da cantina,
pesar da somatória das variáveis ?insuficiente e desconhece o assunto? ter alcançado somente 14,74%
do público avaliador, aponta para a necessidade de fortalecimento e requer melhoria neste quesito.

Média deste critério 20,00% (69,2) 26,01% (90) 29,60% (102,4) 22,80% (78,9) 1,59% (5,5) 0,00% (0)

Média desta categoria 20,00% (69,2) 26,01% (90) 29,60% (102,4) 22,80% (78,9) 1,59% (5,5) 0,00% (0)

Média deste questionário 23,98% (82,98) 32,33% (111,88) 28,16% (97,43) 13,87% (41,64) 3,49% (12,07) 0,00% (0)
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Relatório de Avaliação por Pergunta
Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2017 14

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

Total de 22 avaliadores, obteve-se 17 (77.3%) respostas

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 2016? 58,82% 10 23,53% 4 11,76% 2 0,00% 0 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Na visão da equipe docente quanto ao conhecimento sobre as avaliações anteriores predomina
entre os indicadores: excelente, muito bom e suficiente totalizando 94,11%. Mesmo com este resultado a
equipe responsável pela CPA fará um plano de divulgação dos trabalhos, objetivos e planos de ação da
comissão entre este segmento. Observa-se ainda que neste grupo 5,88% que avaliaram desconhecer o
resultado da avaliação anterior. Houve oscilação nos resultados se comparar o triênio do ciclo avaliativo
2015; 2016 e 2017 com a somatória dos índices positivos em 83%; 96% e 94,11%  respectivamente. Para
os índices negativos houve redução na primeira avaliação do ciclo de 2015  e 2016 baixando o índice de
17% para 4% respectivamente e 2017 houve um pequeno acréscimo ao ano anterior de 4% para 5,88%.
Assim como a equipe administrativa houve também alteração no quadro de docentes explicando assim o
aumento do variável de desconhecer o assunto.

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na Serra
do Carmo? 47,06% 8 47,06% 8 5,88% 1 0,00% 0 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 - 2017 14

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

      De acordo com o gráfico acima nota-se que os docentes pontuaram positivamente como excelente,
muito bom e suficiente totalizando 100% de aprovação.  O índice das variáveis negativas insuficiente e
desconhece o assunto ficou zerado. Mesmo havendo concentração nos conceitos positivos, o percentual
requer necessidade de melhorias no que diz respeito a socialização dos projetos de melhorias decorrente
da avaliação institucional.
Quando compara o resultado do triênio nota-se há pouca oscilação nos índices neste quesito de ações,
projetos de melhorias atendendo os resultados obtidos. 2015; 2016 e 2017 com a somatória dos índices
positivos em 91%; 100% e 100% respectivamente. Para os índices negativos foi apontado percentual na
primeira avaliação do ciclo. Em 2015 índice de 9% para as variáveis Insuficiente e desconheço o assunto.
Já em  2016 e 2017 não houve apontamentos. Demonstra que a avaliação está cumprindo seu objetivo
com a comunidade docente.  É um resultado muito bom para a instituição e carece continuidade pela
equipe da CPA assim como as ações da direção atendendo os pontos fracos levantados pelos docentes;
Isto é de suma importância que os participantes veem credibilidade neste trabalho

O curso de graduação apresenta objetivos
gerais e específicos claros, abrangentes e
compatíveis com a concepção do curso. 41,18% 7 58,82% 10 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

        De acordo com o gráfico acima relacionado aos objetivos gerais e específicos serem claros e
compatíveis com o curso, nota-se que os docentes pontuaram positivamente como excelente, muito bom
e suficiente totalizando 100% de aprovação. Não houve apontamentos para as variáveis negativas
insuficiente e desconhece o assunto. Demonstra que a Instituição está cumprindo seu objetivo da
avaliação com a comunidade docente e atendendo as demandas levantadas pelo seguimento. É um
resultado muito bom para a instituição e carece continuidade pela equipe da CPA assim como as ações
da direção atendendo os pontos fracos levantados pela equipe docente; Isto é de suma importância que
os participantes veem credibilidade neste trabalho. Mesmo havendo concentração nos conceitos positivos
requer continuidade de melhorias no que diz respeito a socialização dos projetos e ações decorrente da
avaliação institucional.
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Média deste critério 49,02% (8,33) 43,14% (7,33) 5,88% (1) 0,00% (0) 1,96% (0,33) 0,00% (0)

Média desta categoria 49,02% (8,33) 43,14% (7,33) 5,88% (1) 0,00% (0) 1,96% (0,33) 0,00% (0)
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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? 35,29% 6 47,06% 8 11,76% 2 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Analisando o gráfico acima, observa se que o nível de satisfação dos docentes é considerado muito
bom quanto ao conhecimento do PPC do curso o qual atua.
Comparando o nível de satisfação do triênio 2015; 2016 e 2017 apresentou o percentual de 49%, 48% e
35,29 para a variável excelente; muito bom 51%, 40% e 47,06%; suficiente 0%, 12% e 11,76
respectivamente. Já para a variável Insuficiente apareceu somente em 2017 com 5,88% e desconhece o
assunto permaneceu 0% no triênio. Com os dados apresentados conclui-se que houve equilíbrio do corpo
docente nos parâmetros positivos. Porém, deve acentuar o trabalho de divulgação do PPC do curso para
este seguimento.

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação  Institucional na
Faculdade Serra do Carmo? 29,41% 5 70,59% 12 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

      Sobre o quesito relacionado à percepção de ações para melhorias oriunda da avaliação os docentes
centraram nas variáveis excelente e muito bom com 29,41% e 70,59% respectivamente.  Para o triênio
2015, 2016 e 2017 manteve a avaliação positiva entre as variáveis excelente e muito bom. Somente em
2015 que o seguimento apontou variáveis negativas como: desconhecer  o assunto e insuficiente com a
somatória de 9% dos 77,3% dos docentes (17 respondentes). Com os dados apresentados conclui-se que
houve equilíbrio do corpo docente nos parâmetros positivos. Porém, deve acentuar o trabalho de
divulgação relativo as ações assim como a divulgação deste trabalho para este seguimento.
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Sobre 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" - 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?

29,41% 5 47,06% 8 17,65% 3 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Quanto à coerência entre a Missão Institucional e os Projetos de extensão os participantes avaliaram
de forma positiva 94,12% as variáveis excelente; muito boa e suficiente. Observando os dados
apresentados no triênio conclui-se que houve queda nos índices positivos dos últimos anos conforme
dados a seguir: 2015 com a somatória de 100% 2016 com 57,09%. Quanto as variáveis negativas,
Insuficiente e Desconheço o assunto no primeiro ano apresentaram zeradas, já nos dois últimos anos do
triênio foram pontuadas em: 21,08% e 5,88 respectivamente. É um percentual pequeno. Porém, deve ser
considerado pelos dirigentes da Instituição, porque houve queda gradual dos resultados obtidos no
período avaliado.
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Sobre 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" - Você reconhece a articulação,
bem como coerência entre a Missão
Institucional e as atividades de pesquisa,
Iniciação Científica e Tecnológica desenvolvida
pelo seu Curso?

29,41% 5 17,65% 3 29,41% 5 23,53% 4 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Sobre o quesito relacionado à percepção da coerência entre a Missão Institucional e as atividades
de pesquisa, Iniciação Científica e Tecnológica a equipe docente avaliou de forma positiva, mas, com
índices decrescentes para o triênio. Em 2015; 2016 e 2017 com a somatória dos índices de 94%, 78,92%
e 76,47% respectivamente. Sendo que nos dois últimos anos apareceu apontamentos para as variáveis
negativas "insuficiente e desconhecer o assunto" em 2016 fechou com uma somatória de 21,08% e 2017
somando 23,53%. Como pode ser observado nos dados apresentados houve crescimento gradual nas
referidas variáveis. É um índice que merece ser revisto pelos gestores da instituição seja para trabalhar
mais este quesito ou verificar se a falha está na divulgação dos projetos/ações desenvolvidos (as).

Sobre 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" - 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?

17,65% 3 41,18% 7 17,65% 3 23,53% 4 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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          Na visão da equipe docente quanto à percepção de articulação e coerência entre a Missão
Institucional e as atividades artísticas e culturais, a equipe docente avaliou de forma positiva
predominando entre os indicadores: excelente, muito bom e suficiente totalizando 76,48%. Mesmo com
este resultado é indicado para a equipe responsável pela CPA realizar um plano de divulgação dos
trabalhos, objetivos e planos de ação da comissão entre este segmento. Houve oscilação decrescente
nos resultados se comparar o triênio do ciclo avaliativo 2015; 2016 e 2017 com a somatória dos índices
positivos em 100%; 82,30% e 76,48% respectivamente. Para os índices negativos houve alteração em
relação a primeira avaliação do ciclo de 2015 e 2016 aumento no índice de 0% para 17,69%
respectivamente, já em 2017 houve e acréscimo comparando com os resultados do ano anterior de
17,69%  para 23,53%. Observa-se ainda que neste grupo 41,22% que avaliaram insuficiente ou
desconhecer o assunto. É um percentual que merece atenção dos gestores/ coordenador de curso quanto
os dados apresentados.

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)? 64,71% 11 29,41% 5 0,00% 0 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Observando os dados acima percebe - se que os participantes da avaliação da equipe docente veem
de forma positiva a questão em que a coordenação do curso passa as competências a serem
desenvolvidas nas disciplinas.
Com a somatória de 100% nos dois primeiros anos do triênio nas variáveis "Excelente, muito bom e
suficiente". Já o terceiro ano avaliado este percentual caiu para 94,12% de aprovação deste seguimento.
E apareceu o percentual de 5,88% de avaliação desta questão com variável "Insuficiente".  Mesmo sendo
um percentual pequeno merece atenção dos gestores na busca de manter a avaliação positiva e até
mesmo a clareza do profissional no sentido de desenvolver um trabalho com qualidade, eficiência e
eficácia.

Média deste critério 34,31% (5,83) 42,16% (7,17) 12,74% (2,17) 10,78% (1,83) 0,00% (0) 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 Serra do Carmo? 41,18% 7 23,53% 4 35,29% 6 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     Com base nos dados acima, a equipe docente avaliou as atividades relacionadas à diversidade
desenvolvidas na Faculdade Serra do Carmo de forma positiva, considerando que a somatória do
percentual de respostas "excelente, muito bom e suficiente" é de 100%. Com a ressalva de que a variável
"suficiente" obteve valor maior que o "muito bom", neste caso, o aspecto seria avaliado com a somatória
positiva, porém, com indicação de atenção dos gestores para esta questão. A porcentagem de
"insatisfeito e desconheço" resultou em 0%, ou seja, no geral a equipe está satisfeita com o trabalho da
Instituição neste aspecto.  Se comparar o resultado do triênio conclui-se que o aspecto foi bem avaliado
pela equipe de docente conforme os dados apresentados a seguir: 2015,2016 e 2017 com as somatórias
de 100%, 96% e 100%, respectivamente.

Você reconhece atividades relacionadas à
questão ambiental, desenvolvidas pela Serra
do Carmo? 23,53% 4 41,18% 7 17,65% 3 17,65% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Em relação à questão ambiental, desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo, predominou a
avaliação positiva entre os docentes com uma somatória de 82,36% de aprovação. Onde 23,53%
reconhecem de forma excelente; 41,18% de forma muito boa; 17,65% de forma suficiente, porém, não se
pode ignorar o índice negativo de 17,65% dos participantes da avaliação os quais pontuaram que vê de
forma insuficiente atividades relativas ao Meio Ambiente. É um ponto que merece ser trabalhado com
mais intensidade entre este seguimento.
Analisando os resultados obtidos no triênio percebe-se que a somatória é positiva, porém, há redução
gradual dos valores entre as variáveis. E nos dois últimos anos foi pontuado a variável "Insuficiente" com
a somatória de 17,69%. Configurando assim queda da satisfação do seguimento avaliado quanto a
preocupação com a questão ambiental.
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Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (multirão, ação social etc.),
incentivo a cultura, entre outros? 76,47% 13 17,65% 3 5,88% 1 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         A equipe docente atribuiu o percentual às variáveis excelente, muito bom e suficiente, da seguinte
forma: 76,47%  excelente, 17,65% muito bom e 5,88% suficiente. Avaliando o item como positivo com a
somatória de 100%. Este resultado indica que a responsabilidade social esta sendo trabalhada como
tema integrante da prática cotidiana da Instituição e atende a demanda da comunidade local.
O resultado é positivo também no sentido de que não houve atribuição de percentual aos índices
negativos "Insuficiente e Desconheço o assunto" sinaliza que as políticas implantadas na Instituição estão
cumprindo o objetivo/metas  de responsabilidade social.

As atividades comprometidas com a
responsabilidade social desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo  atendem às
necessidades da comunidade envolvida? 47,06% 8 29,41% 5 23,53% 4 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       De acordo com o gráfico acima relacionado aos projetos de responsabilidade social da Faculdade
Serra do Carmo atender as necessidades da comunidade envolvida, nota-se que os docentes pontuaram
positivamente como excelente, muito bom e suficiente totalizando 100% de aprovação.  O índice das
variáveis negativas "insuficiente e desconhece o assunto"  ficaram zerados.
Demonstra que a Instituição está cumprindo seu objetivo proposto no âmbito da responsabilidade social
com a comunidade.  É um resultado muito bom para a instituição e carece continuidade dos projetos
deixando um legado tanto no âmbito social, educacional e de contribuição com a gestão pública no
sentido além de formar pessoas capazes de transformar a sociedade permitir as intervenções
profissionais na prestação de serviços à comunidade.

Média deste critério 47,06% (8) 27,94% (4,75) 20,59% (3,5) 4,41% (0,75) 0,00% (0) 0,00% (0)
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Média desta categoria 39,41% (6,7) 36,47% (6,2) 15,88% (2,7) 8,23% (1,4) 0,00% (0) 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? 17,65% 3 41,18% 7 35,29% 6 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Na percepção dos docentes na questão que trata das atividades de extensão realizadas pela
Faculdade Serra do Carmo avaliaram de forma positiva com uma de somatória de 94,12% em relação aos
conceitos indicadores - Adequadas ou Parcialmente adequadas. Isto significa que a comunidade docente
se mostrou satisfeita em relação ao tópico avaliado. Conforme o gráfico acima verifica - se que 17,65%
reconhecem de forma excelente; 41,18% de forma muito boa; 35,29% de forma suficiente.  Os 5,88% dos
participantes que avaliaram o item de forma negativa é um percentual pequeno, porém, merece um
trabalhando a conscientização e divulgação entre a comunidade docente.

A Instituição realiza eventos que socializam a
sua produção técnico-científica (Semana
Acadêmica, ciclos de seminários)? 23,53% 4 58,82% 10 17,65% 3 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Analisando os dados acima referente à realização de eventos e produção técnico-científica
desenvolvidos pela Instituição de ensino verifica-se que os docentes estão satisfeitos neste quesito, o que
tornou a avaliação positiva a exemplo das anteriores.  Do universo de 17 avaliadores 23,53% reconhecem
a produção técnico-científica de forma excelente; 58,82% de forma muito boa; 17,65 de forma suficiente.
Comparando os índices do triênio observa-se que a esta questão foi muito bem avaliada pelo seguimento,
onde: 2015, 2016 e 2017 fechou a somatória positiva de 94%, 100% e 100% respectivamente, indicando
que a equipe docente estão satisfeitos com a trabalho no aspecto  científico da Instituição.
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A Instituição contribui com a inclusão de
pessoas com deficiência (acessibilidade, apoio
psicopedagógico entre outros)? 23,53% 4 41,18% 7 29,41% 5 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Quanto ao trabalho da Instituição com a inclusão de pessoas com deficiência, o corpo docente avalia de
forma positiva com a somatória de 94,12%. Comparando o triênio observa-se uma queda gradual nos
índices. Em 2015, 2016 e 2017 foram avaliados positivamente, porém, com redução nos índices de 100%,
96% e 94,12% respectivamente. É considerada uma avaliação positiva que necessita do atenção do
Instituição neste quesito.

As ações praticadas pela Faculdade Serra do
Carmo favorecem a integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão? 11,76% 2 52,94% 9 17,65% 3 17,65% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Na percepção dos docentes as ações praticadas pela instituição que integram o ensino, pesquisa e
extensão os participantes avaliaram positivamente com a somatória de 82,35%. Onde: 11,76%
responderam que é excelente, 52,94% muito bom e 17,65 suficiente. Dos participantes 17,65%
respondentes que é insuficiente. È um percentual que merece uma atenção especial por parte da grupo
gestor Institucional.

Pág. 12 de17/03/2018 09:58 34



Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2017 14

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

A Instituição contribui com a inclusão de
pessoas com deficiência (acessibilidade, apoio
psicopedagógico, intérprete de libras, entre
outros)? 5,88% 1 47,06% 8 35,29% 6 5,88% 1 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Quanto ao item  "inclusão de pessoas com deficiência", o corpo docente avaliou de forma positiva
com a somatória de 88,23%. Comparando o triênio observa-se uma queda gradual nos índices. Em 2015,
2016 e 2017 foram avaliados positivamente, porém, com redução nos índices de 100%, 96% e 88,23%
respectivamente. É considerada uma avaliação positiva que necessita de mais atenção da Instituição
neste quesito. Os participantes do processo avaliativo 2017 os quais se posicionaram forma negativa
apresentou-se o percentual da seguinte forma: 5,88% avaliaram Insuficiente e 5,88% Desconhece o
assunto, totalizando 11,76%. É um percentual que merece ser trabalhado pela instituição no sentido de
zerar o índice negativo.

Existem na Instituição diretrizes para o ensino,
pesquisa e extensão e essas atividades estão
articuladas entre elas? 11,76% 2 41,18% 7 41,18% 7 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Na percepção dos docentes as ações praticadas pela instituição que integram o ensino, pesquisa e
extensão os participantes avaliaram positivamente com a somatória de 94,12%. Onde: 11,76%
responderam que é excelente, 41,18% muito bom e 41,18 suficiente. Este resultado indica que a questão
avaliada esta sendo trabalhada como tema integrante da prática cotidiana da Instituição.
Entretanto, a existência mesmo que pequena de docentes que consideram a prática "insuficiente" com
5,88% , sinalizam que as políticas de divulgação podem serem aperfeiçoadas a partir do incentivo à maior
participação e/ou divulgação  de projetos de pesquisa e extensão neste segmento.

Média deste critério 15,69% (2,67) 47,06% (8) 29,41% (5) 6,86% (1,17) 0,98% (0,17) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Comunicação com a Sociedade
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A Instituição possui uma comunicação
adequada com a comunidade interna e externa
(portal institucional, assessoria de
comunicação, entre outros)? 17,65% 3 29,41% 5 41,18% 7 11,76% 2 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Na percepção dos docentes na questão que trata da comunicação interna e externa avaliaram
positivamente conforme o gráfico acima. Verifica - se que 88,24% dos participantes avaliaram de forma
"excelente; muito boa e suficiente" dando a este item uma somatória positiva.
Apesar de um índice pequeno de 11,76% dos avaliadores que como negativa a comunicação é
necessária ser trabalhado com este público com mais ações de esclarecimento quanto ao tema
comunicação interna e externa. Na visão dos docentes a Faculdade Serra do Carmo necessita melhorar a
relação institucional com a sociedade, considerando que a comunicação interna precisa fluir melhor e que
os meios de comunicação local precisam divulgar mais as ações desenvolvidas.

Os meios de comunicação locais (TV, jornal,
rádio, site) incluem notícias  que dizem respeito
às atividades da Faculdade Serra do Carmo? 5,88% 1 17,65% 3 47,06% 8 29,41% 5 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     O segmento avaliou positivamente mais com baixo índice no percentual a variável sobre a divulgação
de informações da Instituição nos meios de comunicação locais. Baseado no gráfico acima observa - se
que 5,88%; 17,65% e 47,06%, respectivamente de forma excelente, muito boa e suficiente. A somatória
das variáveis foi de 70,59% do total de 77% de participantes do seguimento docentes. A equipe avalia
que as informações internas precisam fluir de melhor maneira, visto que o segmento apontou o percentual
considerado alto de 29,41% para o conceito insuficiente, nesta percepção os docentes avaliaram que
precisa melhorar a relação institucional com os meios de comunicação e também divulgar mais as ações
desenvolvidas pela Instituição.
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A ouvidoria funciona segundo os padrões de
qualidade claramente estabelecidos, dispondo
de pessoal e infraestrutura adequada? 17,65% 3 41,18% 7 17,65% 3 17,65% 3 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     Conforme pode ser observado no gráfico acima, na percepção dos docentes sobre os registros da
ouvidoria ser levados em consideração foi que, entre as cinco variáveis analisadas, a relevância dos
registros na ouvidoria tem retorno positivo, atingiu 76,48% do total de 77% dos docentes participantes
com o conceito excelente, muito bom e suficiente. Um ponto que merece ser analisado cuidadosamente
referente ao item avaliado para a somatória das variáveis "insuficiente e desconheço sobre o assunto",
receberam um percentual superior a 23,53%. Esse resultado é algo a ser melhorado, visto que é um
percentual alto para o universo pesquisado. Percebe-se que deve ser buscado melhor resultado neste
quesito na comunidade docente.

Média deste critério 13,73% (2,33) 29,41% (5) 35,30% (6) 19,61% (3,33) 1,96% (0,33) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Políticas de Atendimento aos Discentes

Como você avalia o Atendimento Geral da
Instituição?

23,53% 4 58,82% 10 11,76% 2 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    O segmento avaliou positivamente a questão sobre o atendimento geral da Faculdade Serra do Carmo,
foi percebida forma positiva observando os dados acima, onde: 23,53% consideram que o atendimento é
excelente; 58,82% Muito Boa; 11,76% Suficiente. Apesar de 5,88% dos docentes avaliar como
Insuficiente, tendo como ponto positivo não houve apontamentos para a variável não saber opinar. Com
este resultado aponta boa  gestão  da Instituição no referido item avaliado, porém, merece continuar
trabalhando a conscientização e divulgação dos serviços e os respectivos departamentos entre a
comunidade docente.
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Como você avalia o andamento das
solicitações destinadas à Secretaria
Acadêmica? 29,41% 5 47,06% 8 17,65% 3 0,00% 0 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     As percepções em torno do andamento das solicitações destinadas à Secretaria Acadêmica foram
consideradas bem avaliadas quando a somatória de respostas positivas atingiu o patamar de 94,12%.
Onde 29,41% disseram que é excelente; 47,06% Muito Boa; 17,65% Suficiente. Considerando os 5,88%
de docente que responderam desconhece o assunto.
Comparando  os resultados  do triênio  observa-se que 2015, 2016 e 2017 foram avaliados positivamente,
porém, com redução no último ano  conforme o percentual 100%, 100% e 94,12% respectivamente. É
considerada uma avaliação positiva para o quesito avaliado

Como você avalia o atendimento da Biblioteca?
58,82% 10 29,41% 5 5,88% 1 0,00% 0 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Segundo o gráfico acima os índices predominantes na maioria das opiniões foram entre excelente,
muito bom e suficiente, a avaliação foi bem significativa, o que demonstra um nível de satisfação quanto
ao atendimento da biblioteca com 58,82% percebem de forma excelente, 29,41% muito boa, 5,88%
suficiente. Quanto aos docentes que avaliaram o atendimento da biblioteca  de forma negativa houve
aumento comparando com a última avaliação em 2016 com 00% Insuficiente e/ou desconhece o assunto
e 2017 com 5,88% desconhece o assunto. O que não caracteriza negatividade na questão e sim o
docente não conhece/frequenta a biblioteca.
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Os discentes têm apoio de um núcleo de
assistência social e Psicológica de forma:

58,82% 10 23,53% 4 11,76% 2 0,00% 0 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Avaliando os dados acima observa - se que 58,82%  conhecem de forma excelente; 23,53% muito boa;
11,76%  suficiente; com este resultado pode-se analisar como resultado positivo. Apesar de haver uma
concentração nos conceitos positivos, o percentual requer melhorias no que diz respeito a socialização
dos atendimentos psicopedagógicos, quando 5,88% não puderam opinar por desconhecer aspectos
relativos aos atendimentos de assistência pedagógica. É um ponto que carece mais interação/divulgação
entre o núcleo de Gestão pedagógica e o corpo docente.

Na Instituição existem ações de
acompanhamento ao aluno egresso (cadastro
de egressos, ofertas de cursos de pós-
graduação)? 17,65% 3 11,76% 2 35,29% 6 17,65% 3 17,65% 3

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

  Analisando o gráfico acima observa - se que 17,65% responderam que conhecem de forma excelente;
11,76%   muito boa; 35,29% suficiente; com este resultado pode-se analisar como ponto positivo porém
com ressalva aos índices apresentados. Apesar de haver uma concentração nos conceitos positivos, o
percentual requer necessidade de melhorias no que diz respeito a socialização dos acompanhamentos ao
egresso, quando 17,65%  conhecem de forma insuficiente e 17,65% não puderam opinar por
desconhecer aspectos relativos a acompanhamentos aos egressos. É um ponto que carece mais
interação/divulgação entre o núcleo de Gestão pedagógica e o corpo docente.

Média deste critério 37,65% (6,4) 34,12% (5,8) 16,47% (2,8) 4,71% (0,8) 7,06% (1,2) 0,00% (0)

Média desta categoria 23,11% (3,93) 38,66% (6,57) 26,05% (4,43) 8,82% (1,5) 3,36% (0,57) 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?

17,65% 3 52,94% 9 29,41% 5 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

  Analisando o gráfico acima sobre as condições de trabalho oferecidas pela instituição observa - se que
17,65% responderam que conhecer de forma excelente; 52,94%  muito boa; 29,41%  suficiente; com este
resultado pode-se concluir o item como avaliação positiva quando os docentes avaliaram em 100% entre
as variáveis: excelente, muito boa e suficiente.

O número de técnico-administrativos é
suficiente para atender   satisfatoriamente a
Faculdade Serra do Carmo? 0,00% 0 41,18% 7 23,53% 4 29,41% 5 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    No aspecto avaliado relativo ao número de técnicos administrativos para atender integralmente às
demandas do campus, apresentou 64,71% de aprovação dos respondentes.
Com este resultado pode-se analisar como ponto positivo mais com índices preocupantes. Apesar de
haver uma concentração nos conceitos positivos, o percentual requer melhorias no que diz respeito à
quantidade de funcionários para atender de funcionamento satisfatoriamente dos departamentos, quando
a somatória de variáveis insuficiente e desconheço sobre o assunto ficou em 35,29%.  Mesmo com uma
avaliação positiva da maioria dos participantes não pode desprezar o percentual que avaliou como
negativo a quantidade de técnicos administrativos para atender as demandas, por ser um valor
significativo diante do universo de demandas.
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Há organização, por parte dos servidores, no
desempenho de suas atividades?

11,76% 2 58,82% 10 29,41% 5 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Na percepção dos docentes participantes da avaliação, sobre a organização e gestão da instituição
apresentou resultados positivos, com a somatória dos percentuais de excelente;  muito bom e suficiente
em 100%.  Na visão dos estudantes, a organização por parte dos servidores no desempenho de suas
funções foi avaliada como pontos expressivos nas respostas deste segmento, conforme os dados do
gráfico acima.
Não houve apontamentos para a variável insuficiência e desconheço e assunto, com este resultado
aponta satisfação do seguimento avaliado no referido item, da  organização dos servidores quanto ao seu
desempenho de suas funções na busca da excelência na organização e desempenho das funções.

Os servidores desempenham suas tarefas com
responsabilidade?

29,41% 5 64,71% 11 5,88% 1 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Conforme o gráfico acima os docentes participantes da avaliação, sobre o desempenho e
responsabilidade na execução das tarefas  apresentou resultados positivo, com a somatória dos
percentuais de excelente;  muito bom e suficiente em 100%.  Na visão dos docentes, as tarefas estão
sendo executadas com responsabilidade por parte dos servidores quando avaliaram com números
expressivos nas respostas deste item.
Neste seguimento não houve apontamento para as variáveis insuficiência e desconheço o assunto. Com
este resultado aponta excelência no desempenho das tarefas, porém, a gestão de recursos humanos
deverá continuar trabalhando a organização dos servidores quanto ao seu desempenho de suas funções
na comunidade docente na busca da excelência total na organização e desempenho das funções.
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Os critérios para a Progressão Funcional são
claros e efetivos?

0,00% 0 11,76% 2 23,53% 4 17,65% 3 47,06% 8

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Quanto a existência na Instituição os critérios para a progressão funcional ser claros e efetivos, os
docentes avaliaram de forma negativa com a somatória de 35,29% dos participantes apontando as
variáveis positivas e 64,71% deste seguimento indicando os índices negativos de insuficiência e
desconhecimento do assunto. Nesta percepção os docentes avaliaram que precisa melhorar a relação
institucional assim como divulgar mais entre a equipe as ações neste sentido  desenvolvidas pela
Instituição.

Média deste critério 11,76% (2) 45,88% (7,8) 22,35% (3,8) 9,41% (1,6) 10,59% (1,8) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Organização e Gestão da Instituição

Você conhece os procedimentos
administrativos e horários de funcionamento
dos departamentos da Faculdade Serra do
Carmo? 47,06% 8 29,41% 5 17,65% 3 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Analisando os dados acima observa - se que 47,06% responderam que é excelente; 29,41% disseram
conhecer de forma muito boa; 17,65% Conheceram de forma suficiente. Com este resultado pode-se
analisar como ponto positivo. Apesar de haver uma concentração nos conceitos positivos, o percentual
requer melhorias no que diz respeito à divulgação de horários de funcionamento dos departamentos,
quando 5,88% apontaram conhecer de forma insuficiente e 00% desconhecem o assunto. Mesmo com os
horários de funcionamento divulgados em cada setor, sendo que a Secretaria Acadêmica e o Convênios
são interligados ao atendimento geral, não constando divulgação de horários específicos destes setores.
Já os setores pedagógicos têm seus horários de funcionamento expostos nos murais.
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As informações sobre os procedimentos
administrativos é de simples localização?

23,53% 4 41,18% 7 29,41% 5 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   As percepções em torno dos procedimentos administrativos foram consideradas bem avaliadas quando
a somatória de respostas positivas atingiu o patamar de 94,12%. Onde 23,53% disseram que é excelente;
41,18% Muito Boa; 29,41% Suficiente. Analisando este percentual percebe se que no entendimento da
comunidade docente é de fácil acesso as informações sobre procedimentos administrativos.
Considerando os 5,88% de docentes que responderam Insuficiente. Neste aspecto merece continuar
trabalhando a conscientização e divulgação dos procedimentos administrativos e seus respectivos
departamentos entre a comunidade docente

As informações sobre os procedimentos
administrativos estão organizadas em forma:

29,41% 5 35,29% 6 35,29% 6 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Analisando os dados acima observa - se que 29,41% dos participantes da avaliação responderam que
é excelente; 35,29% disseram conhecer de forma muito boa; 35,29% conhecer de forma suficiente. Com
este resultado pode-se analisar como positivo este quesito que trata das  informações sobre a
organização dos procedimentos administrativos.
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Os gestores (direção, assessores, chefes de
setor e coordenadores) atendem às demandas
e resolvem os problemas que surgem com
rapidez? 58,82% 10 29,41% 5 11,76% 2 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Na questão em que avalia o atendimento dos gestores na resolução de demandas e os problemas
levantados pelos docentes, observando os dados acima foi avaliado de forma positiva com uma somatória
de 100% das variáveis, excelente, muito boa e suficiente, Analisando os dados obtidos conclui-se que a
comunicação e resolução de problemas está fluindo muito bem entre gestores e docentes. Com este
resultados conclui-se que os gestores estão cumprindo bem o seu papel no atendimento e resolução das
demandas levantadas pelo seguimento avaliado.

As atividades da Coordenação estimulam a
interdisciplinaridade e discussão sobre o
currículo do curso? 47,06% 8 29,41% 5 17,65% 3 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   As percepções em torno do quesito coordenação estimular  interdisciplinariedade e discussão sobre o
currículo do curso  foram consideradas bem avaliadas quando a somatória de respostas positivas atingiu
o patamar de 94,12%. Onde 47,06% disseram que é excelente; 29,41% Muito Boa; 17,65% Suficiente.
Analisando este percentual percebe se que no entendimento da comunidade docente é de fácil acesso as
informações sobre procedimentos administrativos. Considerando os 5,88% de docentes que responderam
Insuficiente. Neste aspecto merece continuar trabalhando o estímulo das atividades de
interdisciplinaridade e discussão sobre o currículo do curso entre a comunidade docente.

Média deste critério 41,18% (7) 32,94% (5,6) 22,35% (3,8) 3,53% (0,6) 0,00% (0) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Sustentabilidade Financeira
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De que maneira você percebe os
reinvestimentos no seu Curso(Livros,
equipamentos etc) em relação aos valores
pagos nas mensalidades? 23,53% 4 41,18% 7 17,65% 3 11,76% 2 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   No quesito reinvestimento no curso os docentes avaliaram o item de forma positiva, porém, com
redução na somatória dos índices de 100% da avaliação anterior para 82,36% da atual. Conforme gráfico
acima: 23,53% veem o reinvestimento de forma excelente, 41,18% de forma muito boa, 17,65%
suficiente. Comparando os dados acima com a avaliação anterior observa-se que aumentou
significativamente os índices de insuficiência e desconhecimento sobre o assunto ou falta de
conhecimento/divulgação.
 Os índices foram avaliados da seguinte forma: 11,76% avaliaram o investimento como insuficiente, e
5,88% disseram não poder opinar por desconhecer o assunto ou não percebem reinvestimentos dos
valores pagos no curso em aquisição de livros, equipamentos e etc.
Neste aspecto merece ser trabalhado os processos de investimentos no curso avaliado e também
melhorar a divulgação entre a comunidade docente.

Há compatibilidade entre cursos oferecidos e
os recursos disponíveis de forma:

23,53% 4 29,41% 5 29,41% 5 11,76% 2 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    No quesito compatibilidade entre curso oferecidos e recursos disponíveis os docentes  avaliaram
positivamente a medida que  23,53% excelente, 29,41% de forma  muito boa, 29,41% Veem de forma
boa, totalizando uma aprovação de 82,35% dos participantes. Enquanto a somatória de insuficiente e
desconhecem o assunto ficou na marca de 17,64%. É um índice pequeno, mas que requer um trabalho
dos gestores para potencializar esta variável neste grupo de avaliadores.

Média deste critério 23,53% (4) 35,30% (6) 23,53% (4) 11,76% (2) 5,88% (1) 0,00% (0)

Média desta categoria 25,98% (4,42) 38,73% (6,58) 22,55% (3,83) 7,35% (1,25) 5,39% (0,92) 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?

23,53% 4 17,65% 3 41,18% 7 17,65% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Quando público docente foi questionado sobre o sistema de segurança interna, os participantes
avaliaram da seguinte forma: 23,53% responderam que é excelente contra 16% da avaliação anterior,
17,65% muito boa contra 40% e 41,18% acham suficiente percentual mantido em relação ao ano anterior.
De modo geral é considerada positiva a avaliação deste item. Apesar de haver uma concentração nos
conceitos positivos, o percentual requer melhorias no que diz respeito à socialização das medidas de
seguranças implantadas entre a comunidade acadêmica, quando 17,65% apontaram conhecer de forma
insuficiente. Em relação à avaliação anterior o crescimento nos índices foi bom é um retorno que continua
merecendo atenção por parte dos gestores.

Como você percebe os espaços para
atendimentos nas instalações administrativas?

23,53% 4 41,18% 7 17,65% 3 17,65% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    O segmento avaliou positivamente a variável sobre as instalações do atendimento administrativo da
Faculdade Serra do Carmo, foi percebida de forma positiva. Observando os dados acima, onde: 23,53%
consideram que o atendimento excelente; 41,18% Muito Boa; 17,65% Suficiente. Tendo este resultado
como ponto positivo. Porém preocupante apesar de um percentual zerado dos participantes avaliando
desconheço o assunto, o percentual de 17,65% de insuficiente merece continuar trabalhando a melhoria
dos espaços para atendimento administrativo na Instituição. Comparando com avaliação anterior houve
queda nos percentuais positivos e aumento dos índices negativos.

Pág. 24 de17/03/2018 09:58 34



Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2017 14

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

Como você percebe a limpeza nas instalações
administrativas?

17,65% 3 47,06% 8 35,29% 6 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Analisando o gráfico acima, observa - se que a limpeza das instalações administrativas foi considerada
positiva quando todos os participantes avaliaram como: excelente; muito bom e suficiente, com a
somatória de 100%. Comparando o resultado com as avaliações anteriores houve crescimento positivo
quanto ao item avaliado o público participante considerou o serviço excelente louvando o item avaliado
para o triênio apresentando crescimento no índice positivo com zero da  equipe que avaliaram insuficiente
e não souberam opinar.

Como você percebe a acessibilidade  às
instalações administrativas?

11,76% 2 47,06% 8 41,18% 7 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

  Analisando o gráfico acima, observa - se que os docentes avaliaram de forma positiva acessibilidade às
instalações administrativas, quando: 11,76% afirmaram ser excelente, 47,06% muito boa, 41,18%
suficiente, com uma somatória de 100% dos participantes. Comparando os dados acima com a avaliação
anterior observa-se que reduziu significativamente os índices reprovação. Os índices apresentados com
índice zero para as variáveis de insuficiente e desconhecer o assunto. Contra 4% de insuficiente da
avaliação anterior, mesmo sendo um índice não representativo, deverá haver empenho da gestão no
sentido de aperfeiçoar o resultado.
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Como você percebe o espaço disponível nas
salas de aula?

35,29% 6 29,41% 5 17,65% 3 17,65% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Avaliando a infraestrutura física no item espaço disponível para salas de aulas, 35,29% dos docentes
avaliam de forma excelente, 29,41% muito boa e 17,65% suficiente é um resultado satisfatório. Assim
como na avaliação anterior o resultado na somatória foi positivo com observação entre as distribuições
dos índices onde: Excelente passou de 24% para 35,29; Muito Bom caiu de 52% para 29,41% e
Suficiente de 24% para 17,65%, continua positiva a avaliação, porém, com 17,65% responderam que é
insuficiente. É um resultado que merece uma atenção da gestão.

Você percebe a limpeza nas salas de aulas?
29,41% 5 58,82% 10 11,76% 2 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Sobre a limpeza nas salas de aulas, a equipe docente avalia da seguinte forma: 29,41% excelente,
58,82% muito boa, 11,76%  suficiente. Comparando os índices do triênio observa-se que no primeiro ano
o resultado foi um tanto preocupante com 57% de índice positivo e 43% negativo, tendo um impacto
negativo na gestão da instituição. Já nas avaliações dos dois últimos anos alcançou 100% de índice
positivo. Estima-se que com o índice negativo do primeiro ano do triênio trouxe para o centro do debate a
gestão do setor de limpeza com esta meta a instituição conseguiu fechar o triênio com resultado positivo.
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Com você percebe a acessibilidade à salas de
aula?

17,65% 3 41,18% 7 35,29% 6 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Quando público docente foi questionado sobre acessibilidade às salas de aula, os participantes
avaliaram da seguinte forma no triênio: 57%, 28% e 17,65% respectivamente responderam que é
excelente; 29%, 52% e 41,18% muito bom, e 14%, 20% e 35,29% suficiente. Como pode ser observado
nos dados apresentados houve oscilação entre as variáveis, porém, fechando em 100% como avaliado
positivo exceto o último ano do triênio que houve a indicação de insuficiência com o índice de 5,88%. De
modo geral é considerada positiva a avaliação do triênio neste quesito. Apesar de haver uma
concentração nos conceitos positivos, o percentual requer melhorias e/ou divulgação de ações no que diz
respeito à acessibilidade à sala de aula entre a comunidade docente.

Como você percebe o espaço disponível nos
auditórios?

5,88% 1 23,53% 4 35,29% 6 35,29% 6 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     O segmento avaliou positivamente a variável sobre o espaço disponível nos auditórios da Faculdade
Serra do Carmo, foi percebida de forma positiva. Observando os dados acima, onde: 5,88% consideram
que o atendimento excelente; 23,53% Muito Boa; 35,29% Suficiente. Tendo este resultado como ponto
positivo. Porém preocupante porque o índice de insuficiência foi subindo gradativamente no triênio, na
primeira avaliação o percentual de 6%, Segunda 12% e a última 35,29% de insuficiente merece continuar
trabalhando a melhoria dos espaços disponíveis nos auditórios da Instituição. Comparando com avaliação
anterior houve queda nos percentuais positivos e aumento dos índices negativos.
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Como você percebe a limpeza nos auditórios?
29,41% 5 41,18% 7 23,53% 4 0,00% 0 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     Quanto a opinião dos docentes sobre a limpeza do auditório os indicadores no geral, apontaram
satisfação entre o grupo participante, reveladas positivamente entre o excelente; muito bom e suficiente
com uma somatória de 94,12%. Porém, 5,88% de desconhece o assunto. Este resultado aponta que a
limpeza neste espaço deva ser melhorada.  Um resultado que merece atenção, não se pode
desconsiderar o percentual significativo de opiniões que revelaram desconhecer o assunto e/ou
insatisfação por meio dos indicadores negativos apresentados no gráfico acima. Comparando os
resultados no triênio observa-se que houve oscilação entre as variáveis positivas e baixando o índices na
última avaliação.

Como você percebe a acústica nos auditórios?
11,76% 2 29,41% 5 23,53% 4 29,41% 5 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Quanto à opinião dos docentes sobre a acústica do auditório os indicadores no geral, apontaram para
uma satisfação entre o grupo participante, reveladas positivamente entre o "excelente; muito bom e
suficiente" com uma somatória de 64,70%. Porém, um número significativo aponta que a acústica nestes
espaços deva ser melhorada, chegando à somatória de 35,29% "Insuficiente e desconhece o assunto". É
uma percentagem preocupante entre o universo de participantes.  Um resultado que merece atenção, não
se pode desconsiderar um significativo de opiniões que revelaram insatisfação por meio dos indicadores
negativos apresentados no gráfico acima. Na comparação dos resultados apresentado a somatória das
variáveis positivas de 31%, 100% e 64,70% respectivamente para o triênio e a somatória das variáveis
negativas com 69%, 0% e a ultima pesquisa ficou no patamar de 35,29%. Diante do resultado
apresentado é um item que continua merecendo atenção por parte da gestão da instituição.
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Como você percebe o espaço disponível na
sala dos professores?

29,41% 5 23,53% 4 47,06% 8 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Avaliando a infraestrutura física no item espaço disponível para salas dos professores, 29,41% dos
docentes avaliam de forma excelente, 23,53% muito boa e 47,06% suficiente é um resultado satisfatório.
Assim como na avaliação anterior o resultado na somatória foi positivo com observação entre as
distribuições dos índices onde: Excelente passou de 24% para 29,41; Muito Bom caiu de 52% para
23,53% e Suficiente subiu de 24% para 47,06%, continua positiva a avaliação porém com esta oscilação
entre as variáveis. È um resultado que merece uma atenção da gestão.

Como você percebe a limpeza na sala dos
professores?

41,18% 7 29,41% 5 23,53% 4 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

   Quanto à opinião dos docentes sobre a limpeza na sala dos professores os indicadores no geral,
apontaram para uma satisfação entre o grupo participante, reveladas positivamente entre o "excelente;
muito bom e suficiente" com uma somatória de 94,12%. Porém, um número significativo aponta que a
limpeza neste espaço deva ser melhorada, chegando à somatória de 5,88% "Insuficiente". É uma
percentagem considerada pequena entre o universo de participantes.  Um resultado que merece atenção,
não se pode desconsiderar um significativo de opiniões que revelaram insatisfação por meio dos
indicadores negativos apresentados no gráfico acima. Na comparação dos resultados apresentado a
somatória das variáveis positivas de 100%, 100% e 94,12% respectivamente para o triênio e a somatória
das variáveis negativas com 5,88%, Diante do resultado apresentado é um item que foi bem avaliado pelo
seguimento em questão.

Pág. 29 de17/03/2018 09:58 34



Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2017 14

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

Como você percebe a acessibilidade à sala
dos professores

29,41% 5 41,18% 7 23,53% 4 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Quanto ao espaço disponível na sala dos professores eles avaliaram 29,41% percebem o espaço
disponível excelente, 41,18% muito bom e 23,53% suficiente.
Comparando os resultados observa-se que os participantes avaliaram positivamente da seguinte forma no
triênio: 100%, 100% e 94,12% respectivamente responderam que é excelente; muito bom, suficiente.
Como pode ser observado nos dados apresentados houve oscilação entre a somatória das variáveis,
podendo ser avaliado positivo exceto o último ano do triênio que houve a indicação de insuficiência com o
índice de 5,88%. De modo geral é considerada positiva a avaliação do triênio neste quesito

Como você percebe o espaço disponível na
sala dos professores que possuem regime de
trabalho em tempo integral? 23,53% 4 17,65% 3 17,65% 3 5,88% 1 35,29% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      Quanto ao espaço disponível na sala dos professores de tempo integral foi avaliada por  23,53%
percebem o espaço disponível excelente, 17,65% muito bom e 17,65% suficiente.
Comparando os resultados observa-se que os participantes avaliaram positivamente da seguinte forma no
triênio: 100%, 100% e 94,12% respectivamente responderam que é excelente; muito bom, suficiente.
Como pode ser observado nos dados apresentados houve oscilação entre a somatória das variáveis,
podendo ser avaliado positivo exceto o último ano do triênio que houve a indicação de insuficiência com o
índice de 5,88% e 35,29% de desconheço sobre o assunto. De modo geral é considerada positiva a
avaliação do triênio neste quesito.
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Como você percebe a limpeza nas salas dos
professores que possuem regime de trabalho
em tempo integral? 35,29% 6 11,76% 2 11,76% 2 0,00% 0 41,18% 7

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    A maioria dos docentes, dos 17 respondentes, percebeu a limpeza nas salas dos professores em
regime de trabalho integral (RTI) positivo levando em conta a somatória das variáveis Excelente, muito
boa e suficiente. Isto demonstrado no resultado do triênio pelo percentual de 100%, 96% e 58,81% dos
referidos índices. Os valores sofreram oscilação em declínio a cada resultado no triênio, mais
preocupante neste último resultado que conforme pode ser observado nos dados acima fechou os
parâmetros positivos em 58,81% e negativos em 41,18%, um percentual com diferença pequena. É um
resultado que merece uma atenção da Gestão Administrativa Institucional.

Como você percebe a acessibilidade às salas
dos professores com regime de trabalho
integral? 35,29% 6 17,65% 3 11,76% 2 0,00% 0 35,29% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    A maioria dos docentes, dos 17 respondentes, percebeu a acessibilidade nas salas dos professores em
regime de trabalho integral (RTI) positivo levando em conta a somatória das variáveis Excelente, muito
boa e suficiente. Isto demonstrado no resultado do triênio pelo percentual de 100%, 100% e 64,70% dos
referidos índices. Os valores sofreram oscilação em declínio no último resultado no triênio, mais
preocupante neste último resultado que conforme pode ser observado nos dados acima fechou os
parâmetros positivos em 64,70% e negativos em 35,29%, um percentual com diferença pequena. É um
resultado que merece uma atenção da gestão administrativa institucional.
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Como você percebe a limpeza dos banheiros?
11,76% 2 47,06% 8 23,53% 4 17,65% 3 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Sobre a limpeza dos banheiros os docentes avaliaram de forma positiva, quando 11,76% afirmaram ser
excelente, 47,06% muito boa, 23,53% suficiente. Comparando o triênio observa-se um declínio nos
índices positivos reduziu gradativamente sendo: 100%, 96% e 82,35 respectivamente a cada período
avaliado. Os índices reprovação ou falta de conhecimento sobre o assunto houve crescimento no triênio,
sendo apresentados da seguinte forma: 2015 fecharam em positivo, 4% avaliaram a limpeza como que
insuficiente em 2016, e 17,65% em 2017.  Mais um resultado que merece uma atenção da gestão
administrativa institucional.

Como você percebe a acessibilidade aos
banheiros?

29,41% 5 41,18% 7 29,41% 5 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Sobre a acessibilidade aos banheiros os docentes avaliaram de forma positiva, quando 29,41%
afirmaram ser excelente, 41,18% muito boa, 29,41% suficiente. Comparando os dados acima com o
triênio observa-se que as variáveis positivas foram subindo gradativamente conforme os resultados: 94%,
96% e 100% respectivamente. Já os índices de reprovação reduzindo significativamente sendo os índices
negativos foram apresentados da seguinte forma: 6% em 2015 avaliaram a acessibilidade como que
insuficiente, e 4% em 2016 e o último resultado obteve 100% de aprovação da acessibilidade aos
banheiros.

Pág. 32 de17/03/2018 09:58 34



Avaliação: Avaliação Institucional - Docente - 2017 14

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

Como você percebe a acessibilidade à
biblioteca?

41,18% 7 47,06% 8 5,88% 1 5,88% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Quando questionados sobre o acessibilidade à biblioteca foi positiva a avaliação dos docentes, mas
com oscilação dos índices no período avaliado. O espaço foi avaliado com o seguinte resultado: 41,18%
responderam que o ambiente de estudo da biblioteca é excelente; 47,06% muito bom, 5,88% suficiente.
Comparando os dados acima com o triênio observa-se que as variáveis positivas foram oscilou mas
mantendo o patamar percentual de avaliação positiva conforme os resultados: 94%, 96% e 94,12%
respectivamente. Os índices de reprovação oscilou ente se sendo os índices negativos foram
apresentados da seguinte forma: 6% em 2015 avaliaram a acessibilidade como que insuficiente, e 4% em
2016 e o último resultado obteve 5,88% de insatisfação com a acessibilidade à biblioteca.

Como você percebe à Internet sem fio?
5,88% 1 11,76% 2 29,41% 5 47,06% 8 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      No que se refere às questões acessos à Internet sem fio sendo avaliada de forma negativa com no
percentual de 5,88% responderam que é excelente; 11,76% avaliaram como sendo muito boas, 29,41%
suficiente. Comparando os dados acima com o triênio observa-se que as variáveis positivas foram
oscilaram, mas, mantendo o patamar de baixo percentual de avaliação positiva conforme os resultados:
57%, 80% e 47,05% respectivamente.
Os índices de reprovação oscilaram entre si sendo apresentados da seguinte forma: 28% em 2015
avaliaram a acessibilidade como que insuficiente e 20% em 2016 e o último resultado obteve 52,94% de
insatisfação com a rede sem fio. Esse resultado negativo é algo a ser melhorado, visto que é um
percentual alto para o universo pesquisado. Percebe-se que deve ser buscado melhorar o resultado neste
quesito no seguimento avaliado.
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A cantina oferece qualidade e diversidade de
produtos de consumo satisfatórios?

35,29% 6 23,53% 4 29,41% 5 5,88% 1 5,88% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     O segmento avaliou positivamente a qualidade e a diversidade dos produtos oferecidos na cantina.
Analisando os dados acima com a somatória de 88,23% avaliaram como excelente; muito bom e
suficiente é considerado como ponto de melhoria a qualidade e diversidade de produtos da cantina, pesar
da somatória das variáveis insuficiente e desconhece o assunto ter alcançado somente 11,76% do público
avaliador, aponta para a necessidade de fortalecimento e requer melhoria neste quesito.

Média deste critério 24,93% (4,24) 32,77% (5,57) 25,49% (4,33) 10,36% (1,76) 6,44% (1,1) 0,00% (0)

Média desta categoria 24,93% (4,24) 32,77% (5,57) 25,49% (4,33) 10,36% (1,76) 6,44% (1,1) 0,00% (0)

Média deste questionário 28,33% (4,82) 36,47% (6,2) 22,45% (3,82) 5,88% (1,45) 4,22% (0,72) 0,00% (0)
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Relatório de Avaliação por Pergunta
Avaliação: Avaliação Institucional - Administrativo 2017 13

Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

Total de 19 avaliadores, obteve-se 18 (94.7%) respostas

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? 55,56% 10 22,22% 4 11,11% 2 0,00% 0 11,11% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Na visão da equipe técnico administrativa quanto ao conhecimento sobre a comissão própria de
avaliação (CPA) predomina entre os indicadores: excelente, muito bom e suficiente totalizando 88,89%.
Mesmo com este resultado a equipe responsável pela CPA fará um plano de divulgação dos trabalhos,
objetivos e planos de ação da comissão entre este segmento. Observa-se ainda que neste grupo 11,11%
que avaliaram desconhecer a existência da comissão na Faculdade, É um resultado esperado se analisar
o tempo de contratação da grande maioria deste grupo de ava-liadores não estava na instituição na
avaliação anterior.

Você conheceu a análise dos
resultados da última Avaliação Institucional da
Faculdade Serra do Carmo, ano de referência
2016 (Resultados contidos no Relatório da
CPA)?

38,89% 7 5,56% 1 16,67% 3 0,00% 0 38,89% 7

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto
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          Quanto ao conhecimento dos resultados da última avaliação é preocupante o retorno do
corpo técnico administrativo quando o maior índice ficou empatado em 38,89% entre excelente
e desconheço sobre o assunto.
Apesar da somatória dos índices positivos entre os indicadores excelente, muito bom e suficiente
totalizando 61,12%.  Demonstra que a divulgação não atingiu seu objetivo com a comunidade técnico
administrativo.  É um resultado que merece ser revisto pela equipe da CPA porque é de suma importância
que todos participantes tomem conhecimento dos resultados da avaliação

Você percebeu ações, projetos e/ou melhorias
decorrentes da Avaliação Institucional na Serra
do Carmo (divulgação realizada pela CPA). 38,89% 7 16,67% 3 11,11% 2 0,00% 0 33,33% 6

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      Quanto ao questionamento sobre da percepção de melhorias decorrente da avaliação anterior, de
acordo com o gráfico acima, nota-se que a maioria não expressiva dos avaliadores pontuaram como
excelente, muito bom e suficiente totalizando 66,67%  de aprovação.
Com tudo um índice representativo avaliou como desconhecem o assunto ser de 33,33%.  Apesar de
haver uma concentração nos conceitos positivos, o percentual requer necessidade de melhorias no que
diz respeito a socialização dos projetos de melhorias decorrente da avaliação institucional, mesmo sen-do
uma equipe onde a maioria do seguimento é nova no quadro de pessoal da instituição.

Média deste critério 44,45% (8) 14,82% (2,67) 12,96% (2,33) 0,00% (0) 27,78% (5) 0,00% (0)

Média desta categoria 44,45% (8) 14,82% (2,67) 12,96% (2,33) 0,00% (0) 27,78% (5) 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?

50,00% 9 27,78% 5 16,67% 3 5,56% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     Quando questionado o corpo técnico administrativo se conhece a missão da faculdade houve
predominância da avaliação neste aspecto configura de modo geral como positiva quando 94,45% dos
participantes oscilaram suas opiniões entre os indicadores excelente, muito bom e suficiente. É notório o
nível de satisfação deste segmento.  Somente 5,56% avaliaram de insuficiente conhecimento da missão
mesmo sendo um quadro de funcionários relativamente novos na instituição a avaliação é considerada
positivo o trabalho de divulgação deste item entre a equipe pelos gestores da faculdade.

Sobre 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".  você reconhece a articulação,
bem como coerência entre a missão
institucional e a prática?

27,78% 5 50,00% 9 11,11% 2 11,11% 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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      A percepção do corpo técnico administrativo é positiva em relação à missão e a  prática da instituição,
visto que, a somatória de excelente; muito boa e suficiente atingiu o percentual de  88,89% de
conhecimento sobre  a articulação e coerência entre as ações praticadas pela instituição estarem de
acordo com a sua missão. Do referido segmento somente 11,11%  avaliou insatisfatório a articulação e
coerência, para estes avaliadores necessita de mais ações e integração entre a missão e a prática.

Há uma preocupação transparente da
Instituição na revisão de suas ações e de seu
planejamento visando melhorar a qualidade do
trabalho que desenvolver? 44,44% 8 33,33% 6 16,67% 3 5,56% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      Quanto a preocupação de melhoria da qualidade de trabalho a equipe técnico administrativa avaliou
positivamente com a somatória das variáveis excelente; muito boa e suficiente atingindo o percentual de
94,44%. A maioria absoluta da equipe administrativa está satisfeita com a gestão de pessoas e recursos
disponíveis para o desempenho das funções. Somente 5,56% dos participantes apontaram insatisfação
quanto  a revisão de suas ações e de seu planejamento visando melhorar a qualidade do trabalho. na
concepção deste grupo de avaliadores a gestão poderá melhorar este percentual.

Média deste critério 40,74% (7,33) 37,04% (6,67) 14,82% (2,67) 7,41% (1,33) 0,00% (0) 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? 38,89% 7 27,78% 5 27,78% 5 5,56% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         A percepção do corpo técnico administrativo é positiva em relação à missão e a  prática da
instituição, visto que, a somatória de excelente; muito boa e suficiente atingiu o percentual de  88,89% de
conhecimento sobre  a articulação e coerência entre as ações praticadas pela instituição estarem de
acordo com a sua missão. Do referido segmento somente 11,11%  avaliou insatisfatório a articulação e
coerência, para estes avaliadores necessita de mais ações e integração entre a missão e a prática.

Você reconhece atividades relacionadas à
questão ambiental, desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo? 27,78% 5 27,78% 5 38,89% 7 5,56% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Em relação à questão ambiental, desenvolvidas pela Faculdade Serra do Carmo, predominou a
avaliação positiva com uma somatória de 94,45% de aprovação. Onde 27,78% reconhecem de forma
excelente; 27,78% de forma muito boa; 38,89% de forma suficiente, porém, não se pode ignorar o índice
negativo de 5,56% dos participantes da avaliação os quais pontuaram que vê de forma insuficiente
atividades relativas ao Meio Ambiente. É um ponto que merece ser trabalhado com mais intensidade
entre este seguimento.
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As atividades comprometidas com a
responsabilidade social desenvolvidas pela
Faculdade Serra do Carmo  atendem às
necessidades da comunidade local? 61,11% 11 22,22% 4 11,11% 2 0,00% 0 5,56% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         A maioria da equipe técnicos administrativos atribuíram os conceitos excelente, bom e suficien-te,
avaliando o item como positivo com a somatória de 94,45%. Este resultado indica que a responsabilidade
social esta sendo trabalhada como tema integrante da prática cotidiana da Instituição. Entretanto, a
existência mesmo que pequena da equipe de técnicos administrativos que consideram que
"desconhecem sobre o assunto"  totalizando 5,56%  sinaliza que as políticas de divulgação podem ser
aperfeiçoadas a partir do incentivo à maior participação deste segmento em projetos sociais.

Existem na Instituição políticas e práticas de
responsabilidade social como ações
extensionistas (multirão, ação social etc.),
incentivo a cultura, entre outros? 66,67% 12 22,22% 4 5,56% 1 0,00% 0 5,56% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          A maioria da equipe técnicos administrativos atribuíram os conceitos excelente, bom e suficiente,
avaliando o item como positivo com a somatória de 94,44%. Este resultado indica que há na instituição
políticas e práticas de responsabilidade social no ambito de ações extensionistas sendo trabalhada como
tema integrante da prática cotidiana da Instituição. Entretanto, a existência mesmo que pequena da
equipe de técnicos administrativos que consideram que "desconhecem sobre o assunto" totalizando
5,56% sinaliza que as políticas de divulgação podem ser aperfeiçoadas a partir do incentivo à maior
participação deste segmento em projetos sociais.

Média deste critério 48,61% (8,75) 25,00% (4,5) 20,84% (3,75) 2,78% (0,5) 2,78% (0,5) 0,00% (0)

Média desta categoria 45,24% (8,14) 30,16% (5,43) 18,26% (3,29) 4,76% (0,86) 1,59% (0,29) 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) 27,78% 5 22,22% 4 33,33% 6 5,56% 1 11,11% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Na percepção dos técnicos administrativos na questão que trata da comunicação interna e externa
avaliaram  positivamente conforme o gráfico acima. Verifica - se que 83,33% dos participantes avalia-ram
de forma "excelente; muito boa e suficiente" dando a este item uma somatória positiva.
Apesar de um índice pequeno de 16,67% dos avaliadores que como negativa a comunicação é neces-
sário ser trabalhado com este público com mais ações de esclarecimento quanto ao tema comunicação
interna e externa. Na visão dos Técnicos Administrativos,  a faculdade serra do carmo necessita melhorar
a relação institucional com a sociedade, considerando que a comunicação interna precisa fluir melhor e
que os meios de comunicação local precisam divulgar mais as ações desenvolvidas.

Os meios de comunicação locais (TV, jornal,
rádio, etc) incluem aspectos que dizem
respeito às atividades da Faculdade Serra do
Carmo? 27,78% 5 38,89% 7 5,56% 1 16,67% 3 11,11% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

     O segmento avaliou positivamente mais com baixo índice no percentual a variável sobre a divulgação
de informações da Instituição nos meios de comunicação locais. Baseado no gráfico acima observa " se
que 27,78%; 38,89% e 5,56%", respectivamente de forma excelente, muito boa e suficiente. O somatório
das variáveis foi de 72,23% do total de 18 avaliadores.  Avaliou que as informações internas precisam fluir
de melhor maneira, visto que o segmento apontou o percentual considerado alto de 16,67% e 11,11%
respectivamente para o conceito insuficiente e desconheço sobre o assunto. Nesta percepção os técnicos
administrativos avaliaram que precisa melhorar a relação institucional com os meios de comunicação e
também divulgar mais as ações desenvolvidas pela Instituição.
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Os registros e os resultados da ouvidoria são
efetivamente levados em consideração pelas
instâncias acadêmicas e administrativas da
Faculdade Serra do Carmo? 22,22% 4 33,33% 6 22,22% 4 11,11% 2 11,11% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Conforme pode ser observado no gráfico acima, na percepção dos técnicos administrativos sobre os
registros da ouvidoria ser levados em consideração foi que, entre as cinco variáveis analisadas, a
relevância dos registros na ouvidoria tem retorno positivo, atingiu 77,77% do total de 18 avaliadores com
o conceito excelente, muito bom e suficiente. Um ponto que merece ser analisado cuidadosamente
referente ao item avaliado para a somatória das variáveis "insuficiente e desconheço sobre o assunto",
receberam um percentual superior a 22,22%. Esse resultado é algo a ser melhorado, visto que é um
percentual alto para o universo pesquisado. Percebe-se que deve ser buscado melhor resultado neste
quesito na comunidade técnica administrativa.

Média deste critério 25,93% (4,67) 31,48% (5,67) 20,37% (3,67) 11,11% (2) 11,11% (2) 0,00% (0)

Média desta categoria 25,93% (4,67) 31,48% (5,67) 20,37% (3,67) 11,11% (2) 11,11% (2) 0,00% (0)
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Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

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? 27,78% 5 50,00% 9 22,22% 4 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          O grau de satisfação apresentado pela equipe de técnicos administrativos em relação à
preocupação da Instituição com as ações e planejamento visando melhorar a qualidade de trabalho da
equipe foi positivo à medida que apresentou os seguintes percentuais: 27,78%; excelente; 50% muito boa
e 22,22% suficiente. Com este resultado aponta satisfação da equipe da Instituição no referido item
avaliado, porém, merece continuar trabalhando esta  entre a administrativa para alcançar a excelência.

Na Instituição existe PCCs (Plano de Cargos
Carreira e Salários) para valorização da
qualificação (cursos de aperfeiçoamento,
titulação, entre outros)? 11,11% 2 22,22% 4 16,67% 3 11,11% 2 38,89% 7

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Quanto a existência na Instituição de Plano de Cargos Carreira e Salários para valorização da
qualificação cursos de aperfeiçoamento, titulação, entre outros, com um total de 50% dos participantes
deste seguimento avaliou positivamente este item. Os outros 50% avaliaram insuficiente ou desconhecem
o assunto. Com este resultado aponta divisão da equipe da Instituição no referido item. Nesta percepção
dos técnicos administrativos avaliaram que precisa melhorar a relação institucional assim como divulgar
mais entre a equipe administrativa as ações neste sentido  desenvolvidas pela Instituição.
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Na Instituição existe um organograma
identificando a hierarquia das funções e a
dinâmica de Funcionamento? 5,56% 1 22,22% 4 33,33% 6 16,67% 3 22,22% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

    Quanto ao questionamento sobre organograma identificando a hierarquia das funções e a dinâmica de
Funcionamento a equipe administrativa se posicionou com a somatória de 61,11% entre: excelente, muito
bom e suficiente. Enquanto  38,89% responderam que é insuficiente ou desconhece sobre o assunto. È
um item a ser trabalhado pela Instituição para melhorar a dinâmica dos processos entre a equipe de
técnicos administrativos.

O espaço físico destinado ao desenvolvimento
das atividades administrativas apresenta boas
condições de trabalho? 38,89% 7 27,78% 5 33,33% 6 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Quanto ao espaço físico destinado ao desenvolvimento das atividades administrativas apresentar
boas condições de trabalho a equipe técnica administrativa avaliou positivamente as variáveis: excelente,
muito bom e suficiente com a somatória de 100% dos participantes. Observando os dados acima, onde:
27,78% consideram que o atendimento excelente; 22,22% Muito Boa; 50,00% Suficiente. Tendo este
resultado como ponto positivo. Porém preocupante apesar de um percentual zerado dos participantes
avaliando insuficiente e desconheço o assunto, o percentual de 50% de suficiente merece continuar
trabalhando a melhoria dos espaços para atendimento administrativo na Instituição.

Média deste critério 20,84% (3,75) 30,55% (5,5) 26,39% (4,75) 6,95% (1,25) 15,28% (2,75) 0,00% (0)
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CRITÉRIO: Organização e Gestão da Instituição

Você conhece o organograma administrativo
da Faculdade Serra do Carmo?

11,11% 2 11,11% 2 22,22% 4 16,67% 3 38,89% 7

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        Quanto ao questionamento sobre organograma identificando a hierarquia das funções e a dinâmica
de Funcionamento a equipe administrativa se posicionou com a somatória de 61,11% entre: excelente,
muito bom e suficiente. Enquanto  38,89% responderam que é insuficiente ou desconhece sobre o
assunto. É um item a ser trabalhado pela Instituição para melhorar a dinâmica dos processos entre a
equipe de técnicos administrativos.

Você conhece os procedimentos
administrativos da Faculdade Serra do Carmo?

38,89% 7 22,22% 4 33,33% 6 5,56% 1 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       O segmento avaliou positivamente a questão sobre os procedimentos administrativos da Faculdade
Serra do Carmo, foi percebida forma positiva observando os dados acima, onde: 38,89% consideram que
é excelente; 22,22% Muito Boa; 33,33% Suficiente. Com 5,56% apontaram insuficiência quanto ao
conhecimento dos procedimentos. Apesar de um percentual baixo avaliar como Insuficiente, tendo como
ponto positivo que 0,00% responderam não saber opinar. Com este resultado aponta satisfação deste
segmento no referido item avaliado, porém, merece continuar trabalhando a conscientização e divulgação
dos serviços e os respectivos departamentos entre a comunidade técnica administrativa.
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Período da Aplicação: 07/10/2017 a 18/10/2017

As informações sobre os procedimentos
administrativos é de simples localização

22,22% 4 33,33% 6 33,33% 6 5,56% 1 5,56% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Quando a equipe técnica administrativos foi questionado sobre procedimentos administrativos ser
de simples localização, os participantes avaliaram positivamente da seguinte forma: 22,22% responderam
que é excelente, 33,33% muito boa, 33,33%. suficiente. Totalizando o percentual de 88,88%.  De modo
geral é considerada positiva a avaliação. Quanto as variáveis insuficiente e desconhecer sobre o assunto
totalizou 11,12%.  Analisando o gráfico acima observa-se que apesar de um índice pequeno deste
segmento não achar fácil a localização dos procedimentos é uma questão que merece atenção dos
gestores da instituição.

As informações sobre os procedimentos
administrativos estão organizadas em forma de
manual 27,78% 5 22,22% 4 27,78% 5 11,11% 2 11,11% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      Referente aos procedimentos administrativos e sua organização a equipe de técnicos administrativos
avaliou positivamente com a somatória de 77,78%. E com o percentual de 22,22% nas variáveis
insuficiente e desconhece  o assunto, com este resultado os gestores da instituição deverá inserir como
meta a organização procedimental   para os setores e assim  criar manuais de serviços com descrição de
cargos entre outros.
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Os gestores (direção, assessores, chefes de
setor e coordenadores) atendem às demandas
e resolvem os problemas que surgem com
rapidez. 50,00% 9 38,89% 7 11,11% 2 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Quanto ao item gestores atender as demandas e resolver os problemas com rapidez a
equipe técnica administrativa avaliou de forma positiva  quando a somatória de excelente, muito
bom e suficiente atingiu o percentual de 100% dos participantes. E zero o percentual de
participantes que avaliaram de forma negativa insuficiente e desconhece o assunto. Neste
 sentido o resultado apresentado a equipe gestora consegue atingir os objetivos em suas funções
resolvendo as demandas com agilidade

Média deste critério 30,00% (5,4) 25,55% (4,6) 25,55% (4,6) 7,78% (1,4) 11,11% (2) 0,00% (0)

CRITÉRIO: Sustentabilidade Financeira

De que maneira você percebe os
reinvestimentos no seu Curso(Livros,
equipamentos etc) em relação aos valores
pagos nas mensalidades? 11,11% 2 38,89% 7 27,78% 5 11,11% 2 11,11% 2

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         No quesito reinvestimento a equipe técnica administrativa avaliou o item de forma positiva,     com
uma somatória dos índices das variáveis excelente, muito bom e suficiente de 77,78%., apesar deste
percentual o aspecto merece continuar trabalhando os processos de investimentos no curso avaliado e
também melhorar a divulgação entre a comunidade técnica administrativa conforme gráfico acima:
11,11% veem o reinvestimento de forma excelente, 38,89% de forma muito boa, 27,78% suficiente.
Analisando o gráfico observa-se que os índices de insuficiência e desconhecimento sobre o assunto foi
avaliado com a somatória de 22,22% das variáveis negativas.  ou não percebem reinves-timentos dos
valores pagos no curso em aquisição de livros, equipamentos e etc.
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Há compatibilidade entre cursos oferecidos e
os recursos disponíveis de forma:

33,33% 6 27,78% 5 16,67% 3 0,00% 0 22,22% 4

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

        No quesito compatibilidade entre curso oferecidos e recursos disponíveis a equipe técnica
administrativa  avaliaram positivamente a medida que  33,33% excelente, 27,78% de forma  muito boa,
16,67% Veem de forma suficiente, totalizando uma aprovação de 77,78% dos participantes. Enquanto a
somatória de desconhecem o assunto ficou na marca de 22,22%. É um índice pequeno mas que requer
um trabalho dos gestores para potencializar esta variável neste grupo de avaliadores.

Média deste critério 22,22% (4) 33,34% (6) 22,23% (4) 5,55% (1) 16,66% (3) 0,00% (0)

Média desta categoria 25,25% (4,55) 28,79% (5,18) 25,25% (4,55) 7,07% (1,27) 13,64% (2,45) 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?

33,33% 6 33,33% 6 33,33% 6 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         Quando público técnico administrativo foi questionado sobre o sistema de segurança interna da
faculdade, os participantes avaliaram positivamente da seguinte forma: 33,33% responderam que é
excelente, 33,33% muito boa, 33,33% suficiente. De modo geral é considerada positiva a avaliação deste
item por este segmento. Em relação à avaliação anterior o crescimento nos índices foi bem significativo.
Outro ponto positivo no comparativo com avaliação anterior foi quando todos os participantes não
apontaram para as variáveis insuficiente e desconhecer sobre o assunto. Analisando o gráfico acima
conclui-se que os gestores sanaram o problema de segurança interna.

Como você percebe os espaços para
atendimento administrativo?

27,78% 5 22,22% 4 50,00% 9 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

      O segmento avaliou positivamente a variável sobre os procedimentos administrativos da Faculdade
Serra do Carmo, foi percebida forma positiva observando os dados acima, onde: 38,89% consideram que
o atendimento é excelente; 22,22% Muito Boa; 33,33% Suficiente. Com 5,56% apontaram insuficiência
quanto ao conhecimento dos procedimentos. Apesar de um percentual baixo avaliar como Insuficiente,
tendo como ponto positivo que 0,00% responderam não saber opinar este resultado aponta satisfação
deste segmento no referido item avaliado, porém, merece continuar trabalhando a conscientização e
divulgação dos serviços e os respectivos departamentos entre a comunidade técnica administrativa
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Como você percebe limpeza nas instalações
administrativas?

77,78% 14 16,67% 3 5,56% 1 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

       Analisando o gráfico acima, observa  se que a limpeza da faculdade foi considerada positiva quando
todos os participantes avaliaram como: excelente; muito bom e suficiente, com a somatória de 100%.
Comparando o resultado com as avaliações anteriores houve crescimento positivo quanto ao item
avaliado o público participante considerou o serviço excelente louvando o item avaliado  para o triênio
apresentando crescimento no índice positivo com zero da  equipe que avaliaram insuficiente e não
souberam opinar.

Como você percebe a acessibilidade às
instalações administrativas?

44,44% 8 38,89% 7 16,67% 3 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

           Analisando o gráfico acima, observa  se que a equipe técnica administrativa avaliou de forma
positiva acessibilidade às instalações administrativas, quando: 44,44% afirmaram ser excelente, 38,89%
muito boa, 16,67% suficiente, com uma somatória de 100% dos participantes. Comparando os dados
acima com a avaliação anterior observa-se que reduziu significativamente os índices reprovação ou falta
de conhecimento sobre o assunto. Os índices apresentados com índice zero para as variáveis de
insuficiente e  desconhecer o assunto.
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Como você percebe a limpeza dos banheiros?
61,11% 11 22,22% 4 16,67% 3 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Analisando o gráfico acima, observa  se que a limpeza dos banheiros da faculdade foi considerada
positiva quando todos os participantes avaliaram como: excelente; muito bom e suficiente, com a
somatória de 100%. Comparando o resultado com as avaliações anteriores houve crescimento positivo
quanto ao item avaliado o público participante considerou o serviço excelente louvando o item avaliado
para o triênio apresentando crescimento no índice positivo com zero  dos participantes avaliaram
insuficiente e não souberam opinar.

Na Instituição existem ações de conservação e
manutenção das instalações prediais?

50,00% 9 27,78% 5 16,67% 3 0,00% 0 5,56% 1

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

          Analisando o gráfico acima, observa se que as ações de conservação e manutenção prediais  da
faculdade foi considerada positiva quando os participantes avaliaram como: excelente; muito bom e
suficiente, com a somatória de 94,45%. Avaliando o resultado obtido ainda percebe-se 5,56% do público
participante não souberam opinar. É um percentual pequeno, mas, se tratando da equipe interna deve-se
levar em conta este resultado e trabalhar divulgação das ações desenvolvidas para atingir a excelência
neste quesito com a equipe administrativa.
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A cantina oferece qualidade e diversidade de
produtos de consumo satisfatórios?

55,56% 10 38,89% 7 5,56% 1 0,00% 0 0,00% 0

De forma excelente De forma muito
boa De forma suficiente De forma

insuficiente
Desconheço sobre

o assunto

         O segmento avaliou positivamente a qualidade e a diversidade dos produtos oferecidos na can-tina.
Analisando os dados acima com a somatória de 100% avaliaram como ?excelente; muito bom e
suficiente? é considerado como positiva a qualidade e diversidade de produtos da cantina, pelo público
avaliador.

Média deste critério 50,00% (9) 28,57% (5,14) 20,64% (3,71) 0,00% (0) 0,79% (0,14) 0,00% (0)

Média desta categoria 50,00% (9) 28,57% (5,14) 20,64% (3,71) 0,00% (0) 0,79% (0,14) 0,00% (0)

Média deste questionário 37,28% (6,71) 27,96% (5,03) 20,97% (3,77) 0,00% (0,84) 9,14% (1,65) 0,00% (0)
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