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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório Parcial referente ao ano de 2021 de Autoavaliação 

Institucional – Ciclo 2018/2020, foi reestruturado em função da Pandemia da COVID 19, 

necessitando de ajustes do período do ciclo ampliando-o para 2021. 

Foi concebido e produzido à luz das Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES nº 

062/2014 e nº 065/2014. É fruto da trajetória percorrida pela Comissão Própria de 

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

no ano de 2021. Os resultados congregam a interpretação da comunidade à luz do PDI, 

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

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

acadêmica da Faculdade Serra do Carmo. 

Está estruturado contemplando parcialmente as questões relacionadas a 3 (três) 

Eixos dos 5 preconizados pelo SINAES e das 10 (dez) Dimensões Avaliativas, agrupadas 

em 4 (quatro) seguindo os 3 (três) Eixos Temáticos, estabelecidos para esta avaliação 

seguindo as orientações do INEP para avaliação interna das instituições de Ensino 

Superior, qual seja para essa etapa (Especial 2020). 

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

autovaliação a partir da reestruturação e ampliação dos trabalhos desenvolvidos no período 

de 2020. Por meio de reuniões da equipe, as ações da comissão foram planejadas com 

objetivo de analisar e perceber as possibilidades, limitações, bem como apontar caminhos 

para ações futuras da Avaliação Institucional. Baseados no comprometimento com o 

planejamento, a execução das atividades, da Comissão Permanente de Avaliação, pautou-

se nos processos de elaboração, aplicação, análise e divulgação dos resultados com rigor 

e seriedade.  

O objetivo deste documento é apresentar o Relatório parcial 2020 referente ao 

período de pandemia em 2020,  a 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. 

Este relatório traz novos elementos, da gestão da IES diante do fato novo nomeado 

covid-19, bem como apresentar, as forças e fragilidades detectadas, significando um 
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diagnóstico que direcionará as ações futuras da autoavaliação na Faculdade Serra do 

Carmo até o retorno das atividades normal. 

Nas análises foi apresentado uma síntese dos resultados dos itens avaliados 

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

Coordenações e setores administrativos, no sentido desejado pela proposta Educacional 

da Faculdade Serra do Carmo continue se adaptando às diversidades do momento de 

saúde mundial. 

1.1 MISSÃO 

Conhecer a realidade específica, no momento adverso de pandemia, da Faculdade Serra do 

Carmo, com a finalidade de propor melhorias para o aperfeiçoamento do ensino ofertado e 

adaptado realidade atual à comunidade estudantil. 

 

1.2 VISÃO DE FUTURO 

 

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

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

internacionalmente. 

FASEC tem como 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 e a otimização de resultados, comprometida com as 

transformações do seu tempo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A avaliação institucional possui uma periodicidade trienal. O ciclo vigente é o 2018-

2020. Esta avaliação foi atípica em relação ao triênio em curso, em razão da pandemia do 

covid-19. Em 2021 para avaliar com processo diferente dos tradicionais continuou  no 

formato especial do período pandêmico, a uma avaliação especial onde comunidade 

universitária avaliou: Eixo 3 (Políticas Acadêmicas); Dimensão: 2 -  Polítícas para Ensino, 

Pesquisa e Extensão e Dimensão: 9 - Polítícas de Atendimento aos Discentes); Eixo 4 

(Políticas de Gestão); Dimensão: 6 – Organização e Gestão da Instituição e Eixo 5 

(Infraestrutura Física/ Tecnológica); Dimensão: 7 - Infraestrurua Física/Tecnológica.  
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Os resultados aqui relatados apresentam a percepção da comunidade universitária 

com relação aos itens avaliados, com base em questionários online, disponibilizados de 

forma aberta e voluntária aos estudantes, docentes e técnicos da instituição, no período de 

19 de outubro a 30 de outubro de 2021. Devido a avaliação ocorrer durante o período de 

pandemia, inviabilizando a divulgação presencial dos questionários. 

O método utilizado para o recolhimento de dados da comunidade universitária foi o 

quantitativo. Esse método se caracteriza pela coleta e quantificação de dados, indicadores e 

tendências observáveis, como, também, no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas. Esse tipo de investigação mostra-se apropriado quando existe a possibilidade 

de buscar medidas quantificáveis de variáveis e de fazer inferências a partir de amostras de 

uma população. A estratégia de busca de dados foi por meio de amostragem, que se 

caracteriza a partir do levantamento de dados do objeto de estudo. Na pesquisa em 

questão, o objeto de investigação é a FASEC. (MARCONI & LAKATOS, 2017) 

O questionário de avaliação utilizado passou por um processo de adequação para 

atender a realidade pandemica. Essa reformulação contou com a participação da equipe da 

comissão própria de avaliação e gestores da IES no período de agosto a novembro de 2020. 

Não contou com a participação de todos os seguimentos na elaboração do questionário 

como de costume por conta do momento de saúde vivido. 

A operacionalização da Auto avaliação Institucional da FASEC, realizada em 2021, 

contou com a aplicação de questionários via portal da IES aos discentes, docentes e 

técnicos administrativos. 

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 auto avaliativo: 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  
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por meio de reuniões da equipe da CPA para corpo da instituição. Em seguida, realizada 

campanha de sensibilização com através dos meios virtuais disponíveis no intuito de 

esclarecer a estrutura e a importância do processo avaliativo.  

Por meio de pôsteres os discentes, docentes e técnicos administrativos 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 postagens, e por meio 

da participação no processo avaliativo. Como estratégia de sensibilização foram 

desenvolvidas ações com o objetivo de envolver a comunidade acadêmica no processo de 

auto avaliação institucional. Tais ações referem-se a:  

1) Postagens e interação nas salas de aula virtuais. Em tais encontros, privilegiou-se a 

importância da participação de todos, situando a auto avaliação institucional no contexto 

do referido Sistema, bem como sensibilizando a comunidade para a importância do 

processo de auto avaliação e de seu caráter participativo e cíclico.  

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

necessários à auto avaliação.  

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

avaliação institucional. 

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

a CPA e sobre a Auto avaliação Institucional.  

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

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

comissão, viabilizando a transparência e publicações de informações relevantes. 

A escolha de avaliar os eixos e dimensões que mais impactou na realidade atual e a 

definição de indicadores resultam na combinação de metodologias existentes e na 

elaboração de novos indicadores necessários. Esses indicadores quantitativos e qualitativos 

são utilizados para diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, 

seus pontos fortes e fracos, possibilitando documento síntese (Relatório). 
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2.1 CRONOGRAMA 

 

Planejamento inicial construído em janeiro de 2021, para avaliar a IES no período da 

pandemia do covid19. 

PERÍODO AÇÃO 

23 de abril reunião da equipe CPA com direção geral e pedagógica  
para definição de datas  da avaliação para 2021 

26 de abril reunião da equipe CPA para elaboração do cronograma da 
avaliação de 2021 

18 de agosto reunião da equipe CPA com direção geral e pedagógica  
para planejamento das atividades da avaliação de 2021 e 
definição do questionário. 

29 de setembro reunião da equipe CPA – revisão do questionário 

30 de setembro reunião - pauta: Avaliação das ações de divulgação dos 
resultados parcial do segundo ano do triênio avaliado. 

  
06  de outubro 

envio de  sugestões de questões para a fechamento do 
questionário para adequar às sugestões do INEP quanto a 
nova realidade dos atendimentos. 

 07  de outubro submissão do questionário à representante dos discentes 
para se verificar o entendimento das questões. 

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

06 a 16 de outubro realização de campanha de conscientização dos alunos, 
professores e técnico administrativos da necessidade e 
importância de responder à avaliação. 

19 a 30  de outubro aplicação do questionário nos portais alunos e docentes e 
através do link para a equipe administrativo. 

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

03 a 16 de novembro tabulação de dados 

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

30 de nov. a 30 dezembo elaboração do relatório Preliminar 

2ª quinzena de janeiro 2022 disponibilização do resultado no portal do aluno - Jacad 

2ª quinzena de janeiro 2022 devolutiva resultado da avaliação para técnicos 
administrativo 

Jornada pedagógica 2022 devolutiva resultado da avaliação para docentes 

3ª semana de aula 2022 devolutiva resultado da avaliação para os discentes 

Março de 2022 
 

divulgação dos resultados de fechamento do triênio e 
postagem no portal do aluno e e-mec. 
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2.2 SENSIBILIZAÇÃO 

A sensibilização foi realizada toda através das ferramentas tecnológicas disponíveis como: 

redes socias, portal da IES, emails, salas de aulas virtuais entre outros. 

Redes Sociais da IES 

 

Instagram 
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Página da IES 
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SALAS DE AULAS VIRTUAIS 
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2.3 AUTO-AVALIAÇÃO 

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

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

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

sociedade civil e postado no portal do MEC. 

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

potencialidade e suas deficiências, resultando em um poderoso instrumento de gestão 

acadêmica. 

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

estudantes, professores e servidores técnico-administrativos. Conhecendo-se com mais 

profundidade, a Fasec terá também melhores condições de realizar sua missão de 

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

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

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

de uma sociedade mais justa e democrática”. 

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

ensino, pesquisa, extensão e funcionamento da IES e serviços prestados. 

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

suas atividades, buscando sensibilizar a comunidade acadêmica nesse momento 

mundial atípico em todos os seguimentos, para a importância de um processo 

efetivamente participativo que envolva a Instituição como um todo. 

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

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

“Avisos CPA”. 

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

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

de matrículas, sem risco de serem identificados. 

Diversos tópicos, divididos em dimensões estabelecidas pelo Sinaes, foram 

avaliados por alunos, professores e funcionários,  por meio de questionários 

eletrônicos, coordenados pela CPA, conforme o estabelecido pela Lei nº. 10.861/2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, que se 

assenta em três pilares principais: avaliação da instituições, a avaliação dos cursos de 

graduação e a avaliação do desempenho dos estudantes. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

Em cumprimento a determinação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

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

superior e ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior. 

Este auto estudo, tendo como referência as dez dimensões de avaliação 

institucional do SINAES. Em um processo dinâmico por meio do qual a instituição busca e 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, ao sistematizar informações, analisar 

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

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

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

que tem por finalidade promover a cultura de auto avaliação e subsidiar os processos de 

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

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

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

em suas qualidades ou adequações como: 

Na política de ensino, pesquisa e extensão, o foco foi: os eventos virtuais 

como palestras, ciclos de seminários etc…, indagou-se sobre a realização de eventos 

virtuais em 2021 no período pandêmico. 

Na política de atendimento ao discente, foi questionado o retorno das demandas 

aos atendimentos virtuais solicitadas à ouvidoria, atendimento da secretaria acadêmica, 

coordenações de cursos, meios digitais para aulas virtuais e o funcionamento das 

plataformas virtuais da biblioteca. 

Políticas de Gestão – Organização e gestão do Instituição, Matrícula Online,  

Com relação à infra-estrutura física, priorizou o acervo da biblioteca através do 

atendimento das plataformas digitais assinadas e disponibilizadas pela IES e as 

ferramentas disponibilizadas para aulas em format virtual. 
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4 ANÁLISES DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

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

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

seguir:  

 

DISCENTES  

Período de aplicação:  19/10/2021 a 30/10/2021 

Curso de Direito 

Total de avaliadores:  419 

Participação: 101 (24,1%) 

 
Período de aplicação:  19/10/2021 a 30/10/2021 

Curso de Ciências Contábeis 

Total de  avaliadores:  139 

Participação: 65 (46,8%) 

 
Período de aplicação:  19/10/2021 a 30/10/2021 

Curso de Administração 

Total de avaliadores:  92 

Participação: 42 (45,7%) 

DOCENTES 

Período da Aplicação: 19/10/2021 a 30/10/2021 

Total de avaliadores: 32 

Participação: 22 (68,8%)  

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Período de aplicação:  19/10/2021 a 30/10/2021 

Total de avaliadores: 11 

Participação: 8 (72,7%) 

  

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

considerados como potencialidades, a somatória das variáveis Excelente e Muito Bom 

sobre cada eixo, dimensão e quesito, os quais deverão totalizar a cima de 60%. Os valores 

abaixo deste percentual foram considerados uma fragilidade. 
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EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

Na política de ensino, pesquisa e extensão, o foco foi: os eventos virtuais 

como palestras, ciclos de seminários etc…, indagou-se sobre a realização de eventos 

virtuais em 2021 no período pandêmico. 

Os acadêmicos do curso de Direito avaliaram os eventos realizados pela instituição no 

período de atendimento virtual. Os avaliadores participantes, com apenas 41,58% avaliando 

como excelente e muito bom, consideraram como fragilidade a realização de eventos 

virtuais pela Faculdade Serra do Carmo no referido período. Comparando com a avaliação 

anterior, em 2020 o item foi avaliado com 62,82% nas mesmas variáveis, observa-se que na 

concepção do público avaliador houve queda na realização de eventos pela IES.  

Já os avaliadores do curso de Administração com 64,29% do público participante 

avaliaram como potencialidade os eventos realizados pela IES no período avaliado. Contra 

55,56% na avaliação de 2020. Observa se avanço no item avaliado. 

Na opinião dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis quanto aos eventos 

(palestras, webinar...), realizados pela instituição no período de atendimento virtual. Os 

avaliadores participantes, com apenas 56,93% avaliando como excelente e muito bom, 

consideraram como fragilidade a realização de eventos virtuais pela faculdade serra do 

carmo no referido período. Comparando com a avaliação anterior, em 2020 o item foi 

avaliado com 60,49% nas mesmas variáveis, observa-se que na concepção do público 

avaliador houve queda na realização de eventos pela IES.  

Fundamentando a manutenção da qualidade da IES no quesito eventos realizados período 

de pandemia em 2021. 

No intuito demonstrar que a IES manteve o ritmo da qualidade dos serviços 

educacionais prestados aos seus educandos apresenta se alguns eventos realizados no ano 

de 2021 como: Live – Microsoft Teams: ESG – a moeda do futuro: direito, empresas e 

sustentabilidade.  Responsável pelo evento Prof. Liliane. Realizado no dia 10.11.21 as 18hs; 

Live – Microsoft Teams: Produção sustentável e inteligência artificial 11.11.21 as 18hs; 

Live – Microsoft Teams: Setembro amarelo: você nunca esteve só.  24/09/21 as 18hs; I 

Fórum de administração e contabilidade: os desafios dos professionais no mercado de 

trabalho. Responsável pelo evento, Profª Mônica. Contadora e Profª Cejana. Microsoft 

Teams: 10/06/21 19h; Live: Saúde mental e ensino virtual: desafios em tempo de pandemia 

24/03/21 as 19h; Live: Mulheres, desafios e representatividade na contabilidade 12/03/21 

18hs Mediadora Prof. Monica; Live - Microsoft Teams: Mulheres, desafios e 
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representatividade na administração 11/03/21 18hs Mediadora Prof. Cejana; Live - 

Microsoft Teams: Saúde mental e ensino virtual: desafios em tempo de pandemia. 

Responsável pelo evento profª Andréia Gabardo. Realizado no 24/03/21 as 19h. Live – 

Google Meet e pelo canal da Proex/Unitins no You Tube.: III jornada integrada dos 

escritórios modelos de Palmas – Resp. Unitins e (NPJ) da Fasec/profª Karine. Realizado no 

dia 03 a -5 de nov. de 2021.  I Encontro jurídico Fasec – Direito & Inovação. Microsoft 

Teams:  24, 25 e 26 de maio 2021; Debates do NPJ - Núcleo de Prática Jurídica – Desafios 

da carreira jurídica. Microsoft Teams:  19/05/21 as 17h30. Live - Microsoft Teams: 

Mulheres, desafios e representatividade no espaço jurídico 10/03/21 17hs Mediadora Profª. 

Ramilla. 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento ao Discentes  

Na política de atendimento ao discente, foi questionado o retorno das demandas 

aos atendimentos virtuais solicitadas à ouvidoria, atendimento da secretaria acadêmica, 

coordenações de cursos, meios digitais para aulas virtuais e o funcionamento das 

plataformas virtuais da biblioteca. 

 Na concepção de 24,1% dos discentes do curso de Direito participantes da 

avaliação institucional 2021, o retorno das demandas ao atendimento virtual, solicitações, 

críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria, permanece sendo avaliada como 

fragilidade com somente 44,55% dos participantes apontando as variáveis excelente e 

muito bom. Nota se que precisa de mais clareza das solicitações à ouvidoria para com os 

setores citados nas demandas. A ouvidoria precisa apresentar a estes setores relatórios 

para constar nos planejamentos internos as possíveis correções nos atendimentos ao 

público alvo. 

Na questão aberta foi observado alguns itens como: Os horários de atendimento 

divulgados no Instagram e em todos os meios deveriam ser cumpridos, evitando 

assim idas dos alunos na faculdade desnecessárias. Outro ponto que deveria ser 

visto, é em relação a educação com que respondem mensagens no whatsapp. 

 Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: A faculdade conseguiu 

se adaptar rapidamente ao meio digital, as aulas online, isso contribuiu muito para 

que os acadêmicos continuassem aumentando os conhecimentos; É uma ótima 

faculdade! Apesar do período difícil e inesperado, ficou grata que não paramos ou 

desistimos sei que foi difícil para todos, mais seguimos enfrente e vencemos.  

Na concepção de 45,7% dos discentes do curso de Administração participantes da 

avaliação institucional 2021, conforme parâmetros definidos pela equipe da CPA para 
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análise dessa avaliação, o retorno das demandas ao atendimento virtual, solicitações, 

críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria como potencialidade com 61,91% dos 

participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. Conclui se que a CPA está 

cumprindo sua finalidade da avaliação gerar e socializar resultados concretos para 

fundamentar o processo de tomada de decisões da gestão.  

Na questão aberta foi observado alguns itens como: Os horários de atendimento 

divulgados no Instagram e em todos os meios deveriam ser cumpridos, evitando 

assim idas dos alunos na faculdade desnecessárias. Outro ponto que deveria ser 

visto, é em relação a educação com que respondem mensagens no whatsapp. 

Ainda na questão aberta foi proferido alguns elogios como: A faculdade conseguiu se 

adaptar rapidamente ao meio digital, as aulas online, isso contribuiu muito para que os 

acadêmicos continuassem aumentando os conhecimentos; É uma ótima faculdade!; 

Apesar do período difícil e inesperado, ficou grata que não paramos ou desistimos sei 

que foi difícil para todos, mais seguimos enfrente e vencemos. 

Na concepção de 46,8% dos discentes do curso de Ciências Contábeis 

participantes da avaliação institucional 2021, o retorno das demandas ao atendimento virtual, 

solicitações, críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria, permanece sendo avaliada 

como potencialidade com 72,31% dos participantes apontando as variáveis excelente e 

muito bom. Na avaliação de 2020, foi 61,73% nas supracitadas variáveis. Concluindo se que 

o item avaliado está atendendo as expectativas do público avaliador. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao retorno das demandas solicitadas à ouvidoria. Foi 

apontado Satisfações e insatisfações nos atendimentos como: 

Satisfação: Os canais de atendimento sempre aberto aos acadêmicos; Elogios de 

atendimentos das demandas via por telefone, Watzap; Profissionais capacitados.  

Insatisfação: A faculdade não dá ouvidos aos acadêmicos somente o professor tem poder 

de fala; precisa melhorar muito o atendimento com os alunos; precisa melhorar o 

atendimento do watzap; setor de requerimentos erram e não assumem o erro; os 

acadêmicos precisam ter mais acessos às horas complementares; cobranças do financeiro 

via mensagens, email e telefone; morosizade no atendimento das demandas. 

As solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de 

pandemia, foi avaliada com 62,37% dos participantes do curso de Direito apontando as 

variáveis excelente e muito bom, conforme parâmetros para análise da avaliação em curso, 

o atendimento online da Secretaria Acadêmica foi avaliado como potencialidade.  
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Na concepção dos acadêmicos participantes do processo avaliativo, as solicitações 

destinadas à Secretaria Acadêmica do curso no período de pandemia de covid 19, houve 

avanço na funcionalidade em relação ao período anterior o qual foi avaliado como 

fragilidade com 51,71% das respostas nas variáveis excelente e muito bom. o avanço no 

percentual em relação a avaliação de 2020. É um processo esperado por se tratar de 

mudanças de rotina. 

As solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de 

pandemia, foram avaliadas nas duas últimas avaliações com 50% dos participantes do 

curso de Administração apontando as variáveis excelente e muito bom, conforme 

parâmetros para análise da avaliação em curso, o atendimento online da Secretaria 

Acadêmica é caracterizado como fragilidade.  

Na questão aberta (O avaliador é livre para expor comentários), foi pontuado 

problemas no atendimento. Observando os apontamentos na referida questão, conclui que 

há desconhecimento por parte dos avaliadores quanto a função da secretaria acadêmica. 

Sugestão de ação: Precisa divulgar entre os acadêmicos, os processos e 

responsabilidades dos setores para cada tipo de atendimento. O que é responsabilidade da 

Secretaria acadêmica, Ouvidoria, Auxiliar Administrativo Pedagógico, com esta ação vai 

contribuir para direcionar as solicitações aos setores específicos e assim qualificar as 

próximas avaliações da CPA. 

As solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de 

pandemia, foram avaliadas na avaliação de 2020 com 58,03% dos participantes do curso 

de Ciências Contábeis apontando as variáveis excelente e muito bom, já em 2021 

alcançou 84,61% nessas variáveis, deixando de ser fragilidade e ainda alcançou um. 

conforme parâmetros para análise da avaliação em índice alto como potencialidade.  

Na questão aberta (O avaliador é livre para expor comentários), foi pontuado 

problemas no atendimento. Observando os apontamentos na referida questão, conclui que 

há desconhecimento por parte dos avaliadores quanto a função da secretaria acadêmica. 

Sugestão de ação: Precisa divulgar entre os acadêmicos, os processos e 

responsabilidades dos setores para cada tipo de atendimento. O que é responsabilidade da 

Secretaria acadêmica, Ouvidoria, Auxiliar Administrativo Pedagógico, com esta ação 

buscará contribuir para direcionar as solicitações aos setores específicos e assim qualificar 

as próximas avaliações da CPA. 

Comparando o resultado das solicitações virtuais destinadas à Secretaria 

Acadêmica no período de pandemia, houve avanço na concepção dos docentes em 
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2020, o item foi avaliado em 84,21%, 2021, foi avaliada com 90,91% dos participantes 

apontando as variáveis excelente e muito bom, conforme parâmetros para análise da 

avaliação em curso, o atendimento online da Secretaria Acadêmica foi avaliado como 

potencialidade. 

 A relação da Secretaria acadêmica com os docentes é estreita e profissional 

garantindo o bom atendimento ao corpo docente. Prova disso são os resultados de 

satisfação com os serviços destinados ao setor.  

Para os avaliadores do curso de Direito, houve uma pequena melhora na avaliação 

do funcionamento das plataformas virtuais da Biblioteca em relação a avaliação anterior 

em 2020. Continuou caracterizado como potencialidade, houve avanço no índice percentuial 

de 60,69% para 62,37% dos participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. 

Também apontou uma redução tímida na variável suficiente.  

Outro ponto analisado e que merece atenção  é a redução no percentual dos 

participantes que responderam “nâo posso opinar, não utilizei estes serviços”, com 0,99%  

apontando essa variável, houve expressiva redução nesse percentual em relação a 

avaliação anterior que alcançou o índice de 5,13%. A biblioteca continuou o trabalho de 

apresentação das plataformas virtuais todo semestre e também se põe a disposição para 

acompanhamentos  e ajuda em caso de dificuldades com os acessos. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto aos acessos das plataformas virtuais. Levando em conta que 

o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido no retorno presencial das aulas.  

Foi relatado dificuldades em utilizar os livros virtuais como fonte bibliográfica como 

citações nos trabalhos – o retorno da bibliotecária para esta dificuldade foi que existe sim a 

opção de fazer citações utilizando ferramentas da plataforma. Outra observação é que na 

própria plataforma tem o tutorial que auxilia os usuários. 

Sugestão: Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. 

 

 Para os avaliadores do curso de Administração, houve uma pequena melhora na 

avaliação do funcionamento das plataformas virtuais da Biblioteca em relação a 

avaliação anterior em 2020. Apesar de continuar caracterizado como fragilidade, houve 

avanço no índice percentuial de 45,83% para 50% dos participantes apontando as variáveis 

excelente e muito bom. Também apontou um crescimento tímido na variável suficiente. 

Outro ponto analisado e que merece atenção  é a quantidade percentual dos participantes 

que responderam “nâo posso opinar, não utilizei estes serviços”, com 16,67% apontando 

essa variável, houve redução nesse percentual em relação a avaliação anterior. É curioso 
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porque a biblioteca faz apresentação das plataformas virtuais todo semestre e se põe a 

disposição para acompanhamentos  e ajuda em caso de dificuldades com os acessos. É 

uma atenção que tem pouca demanda. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), não 

foi observado dificuldades quanto aos acessos das plataformas virtuais. Levando em conta 

que o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido no retorno presencial das 

aulas.  

Os  participantes do curso de Ciências Contábeis, na avaliação do funcionamento 

das plataformas virtuais da Biblioteca em relação a avaliação anterior em 2020. Apesar 

de continuar caracterizado como potencialidade, houve leve queda no percentual de 62,97 

em 2020 para 61,54% em 2021 nas variáveis excelente e muito bom.  

Outro ponto analisado e que merece atenção  é a quantidade percentual dos participantes 

que responderam “nâo posso opinar, não utilizei estes serviços”, com 21,54% apontando 

essa variável, houve redução nesse percentual em relação a avaliação anterior. É curioso 

porque a biblioteca faz apresentação das plataformas virtuais todo semestre e se põe a 

disposição para acompanhamentos  e ajuda em caso de dificuldades com os acessos. É 

uma atenção disponibilizada a qual tem pouca demanda. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), não 

foi observado dificuldades quanto aos acessos das plataformas virtuais. Levando em conta 

que o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido no retorno presencial das 

aulas. 

Entre os Docentes, o funcionamento das plataformas virtuais da biblioteca 

atendeu suas expectativas no período de pandemia, quanto ao retorno das solicitações à 

biblioteca referente aos recursos informacionais (Minha Biblioteca, Saraiva digital, entre 

outras), no período de pandemia. Em  2020 avaliaram como potencialidade com 73,68%, 

nas variáveis excelente e muito bom. Já em 2021 foram 77,28% nas mesmas variáveis 

configurando permanência de potencialidade nas duas avaliações quanto ao acervo 100% 

virtual da biblioteca. 

Um quesito que chama atenção da equipe da comissão própria de avaliação, são os 

22,73%  dos docentes que responderam na opção “não se aplica ou não utilizei estes 

serviços”. Levando em consideração o acervo ser 100% virtual é uma questão que merece 

ser discutida com o grupo de avaliadores para um melhor entendimento quanto ao resultado 

obtido. 
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Na questão aberta foi observado alguns itens como:  

A Biblioteca deveria disponibilizar, no entanto, as normas da ABNT relacionadas a 

TCC, tal qual é feito em outras Faculdades. São oferecidos livros sobre metodologia 

do trabalho científico, mas não há acesso direto à própria ABNT. 

Sugestão do um avaliador: Também acredito que seria muito interessante um videozinho 

institucional ensinando como funciona a biblioteca online, como pesquisar dentro da 

Minha Biblioteca, dentro da Biblioteca da Saraiva, dentro dos periódicos. Muitos 

alunos não sabem usar a ferramenta (principalmente devido à dificuldade de lidar 

com tecnologia) e acabam não utilizando um recurso tão bom e que os permite ter 

acesso a tantos livros! 

Retorno da Biblioteca a respeito dos questionamentos dos avaliadores:  

 retorno do profissional responsável é que apesar de se disponibilizar ajuda quanto ao 

uso das plataformas da biblioteca, não há demanda quanto a dificuldades em 

acessos, tanto por parte de docentes quanto por discentes.  

 Outra observação é que na própria plataforma tem o tutorial que auxilia os 

usuários. 

 Quanto ao questionamento de disponibilização da ABNT foi pontuado que a 

faculdade mantém assinaturas das normas da ABNT ONLINE desde 2015. Está 

disponível através do   LINK da Biblioteca no portal da faculdade – entrar em contato 

com a bibliotecária para mais informações. 

Sugestão da equipe da CPA: 

 Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. Este é 

o profissional responsável pela biblioteca, é quem vai buscar soluções junto aos 

fornecedores caso a dificuldade seja no produto. 

 Se faz necessário um canal de comunicação/telefone entre a biblioteca e o público.  

 Promover divulgação dos setores da IES e suas respectivas funções.  

Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: A Biblioteca online é 

muito boa e eu a utilizo com frequência para elaboração de minhas 

aulas.  

As ferramentas adotadas na substituição das aulas presenciais por aulas em 

meio digitais permaneceu  sendo avaliadas como fragilidade pelos alunos do curso de 

Direito, os participantes dessa avaliação conforme os parâmetros definidos pela comissão 

para análise dos dados avaliação de 2021, com 52,47% nas variáveis excelente e muito 
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bom. É um resultado compreensível, levando se em conta tratar de um público que escolheu 

fazer o curso na modalidade presencial. Devido a diversidade da pandemia foi  necessário 

adotar o formato virtual.  

Observa se também uma redução no índice da variável suficiente de 32,05% para 31,68% 

dos avaliadores.   

As ferramentas adotadas na substituição das aulas presenciais por aulas em 

meio digitais foram avaliadas pelos alunos participantes do curso de Administração como 

potencialidade, conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados 

desta avaliação, com 64,29% nas variáveis excelente e muito bom. É considerado um 

avanço em relação a avaliação de 2020, que ficou caracterizada como fragilidade, conforme 

os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados com 47,22% nas variáveis 

supracitadas. Observa se também uma redução no índice da variável suficiente de 37,50% 

para 30,95% dos avaliadores.   

As ferramentas adotadas na substituição das aulas presenciais por aulas em 

meio digitais foram avaliadas pelos alunos participantes do curso de Ciências Contábeis 

como fragilidade, conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados 

desta avaliação, com 53,85% nas variáveis excelente e muito bom. 

 É considerado aceitavél levando se em consideração que este público tem preferência e 

estão matriculados em faculdade que o ensino é presencial.  

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades dos avaliadores participantes quanto a aprendizagem no formato de 

aula virtual; adaptação bem complicada devido ao costume de aulas presenciais; a 

aprendizagem caiu muito no formato virtual; dificuldades com o suporte ao teams. 

Houve também relatos de satisfação como: O acesso a aulas virtuais é excelente.  

Para os Docentes, no que se refere as aulas remotas no período de pandemia, os meios 

digitais utilizados pela instituição. Foram avaliados como potencialidade com 84,21% em 

2020 e 86,36% em 2021. É uma avaliação expressiva para a IES, que em um momento 

atípico de saúde pública, o qual afetou todo o rito da sociedade, se reorganizou na 

modalidade de ensino virtual e atendeu as expectativas de seu quadro de docentes. 

Na concepção dos acadêmicos do curso de Direito participantes do processo 

avaliativo, as solicitações destinadas à coordenação do curso no período de pandemia 

de covid 19, continuou sendo avaliado como fragilidade com queda no percentual de 

51,28% na avaliação anterior para  46,53% na atual respondendo com as variáveis 

excelente e muito bom. Houve um leve avanço no percentual em relação a avaliação de 
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2020, o qual foi de 51,28%. Observa se também uma redução no índice da variável 

suficiente de 38,89% para 26,19% dos avaliadores, caracterizando evolução nas devolutivas 

do coordenador às solicitações dos acadêmicos. 

No entendimento dos acadêmicos participantes do curso de Administração, 

processo avaliativo 2021, as solicitações destinadas à coordenação do curso no período 

de pandemia de covid 19, continuou sendo avaliado como fragilidade com 59,53% das 

respostas nas variáveis excelente e muito bom. Houve um leve avanço no percentual em 

relação a avaliação de 2020, o qual foi de 43,05%. Observa se também uma redução no 

índice da variável suficiente de 38,89% para 26,19% dos avaliadores, caracterizando 

evolução nas devolutivas do coordenador às solicitações dos acadêmicos. 

Para os acadêmicos os participantes do processo avaliativo do curso de Ciências 

Contábeis, as solicitações destinadas à coordenação do curso no período de pandemia 

de covid 19, continuou sendo avaliado como potencialidade com alta no percentual de 

64,20% na avaliação anterior para  69,23% na atual respondendo com as variáveis 

excelente e muito bom. Houve um leve avanço no percentual. Observa se evolução nas 

devolutivas do coordenador às solicitações dos acadêmicos. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto aos atendimentos a alunos, não especificando coordenação, 

porém, foi citado ouvir somente a versão do professor, trata se do coordenador do curso. 

Entre os Docentes participantes do processo avaliativo, o item foi avaliado como 

potencialidade com 78,95% na avaliação de 2020, em 2021 foram 86,36% dos docentes nas 

variáveis excelente e muito bom. Identificando que os docentes estão satisfeitos com 

desempenho da coordenação de seu curso. Houve avanço no percentual em relação a 

avaliação anteiror.  

Na questão aberta foi observado alguns itens como:  

Uma observação na questão aberto foi que o coordenador, nos últimos meses ele 

pouco tem feito comunicações com os professores, tão quanto respondido as mensagens. 

Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: Com relação à avaliação 

da coordenação, considero o Professor Romualdo o melhor coordenador. 

As orientações do coordenador para o desempenho do aluno no curso, para os 

acadêmicos do curso de Direito participantes da avaliação, foram avaliadas como 

fragilidade neste ciclo avaliativo, mais acentuado no período da pandemia, conforme os 

parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, com 44,87% 

na avaliação 2020 e 37,62% na avaliação em 2021, das respostas nas variáveis excelente e 
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muito bom. Houve queda no percentuial em relação a avaliação de 2020 nas variáveis 

supracitadas.. Com este resultado carece uma reavaliação no quesito orientações do 

coordenador aos acadêmicos. 

Para os avaliadores do curso de Administração, as orientações do coordenador 

para o desempenho do aluno no curso foram avaliadas como potencialidade conforme os 

parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, com 66,67% 

das respostas nas variáveis excelente e muito bom. Houve avanço em relação aos 50% da 

avaliação de 2020 nas variáveis supracitadas. 

Os participantes do curso de Ciencias Contábeis, avaliaram as orientações do 

coordenador para o desempenho do aluno no curso foram avaliadas como fragilidade 

neste ciclo avaliativo, mais acentuado no período da pandemia, conforme os parâmetros 

definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, com 59,26% na avaliação 

anterior e 72,31% na avaliação de 2021, das respostas nas variáveis excelente e muito bom. 

Houve avanço em relação ao resultado da avaliação de 2020 nas variáveis supracitadas. 

Com este resultado caracteriza evolução na satisfação dos acadêmicos participantes no 

quesito orientações do coordenador aos acadêmicos. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Entre os Técnicos Administratvos, as informações internas no período de pandemia 

foram avaliadas como fragilidade com 33,33%, nas variáveis excelente e muito bom na 

avaliação referente a 2020 de como potencialidade com 62,50% em 2021 conforme 

parâmetros definidos pela equipe da CPA para essa avaliação. Houve avanço na avaliação 

da comunicação interna entre a equipe de funcionários Administrativos.  

A IES buscou se adequar à situação do momento e atender da melhor forma para não 

haver prejuízos no ambiente de trabalho.  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Políticas de Gestão – Organização e gestão do Instituição, Matrícula Online,  

A matrícula online era uma demanda levantada nas avaliações da CPA. Já vinha sendo 

planejada para ser realizada 100% online através do portal do aluno. Sendo acelerado sua 

implantação em 2020 em decorrência da Pandemia de Covid -19.  
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Houve evolução na satisfação dos avaliadores do curso de Direito quanto a 

implantação da matrícula online, em 2020 foi avaliada como fragilidade com 55,98% dos 

participantes satisfeitos. Já em 2021, o público participante do curso de Direito, conforme 

parâmetros para análise dessa avaliação, avaliou a matrícula online como potencialidade 

com 67,32% dos participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. Devido ser 

uma demanda dos acadêmicos indentificada nas avaliações anteriores e inserida nos planos 

de ações como sugestão de melhorias. Diante do exposto conclui se que a CPA está 

cumprindo sua finalidade da avaliação gerar e socializar resultados concretos para 

fundamentar o processo de tomada de decisões da gestão.  

O público participante do curso de Administração, conforme parâmetros para 

análise dessa avaliação, avaliou a matrícula online como potencialidade com 80,95% dos 

participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. É uma demanda dos 

acadêmicos indentificada nas avaliações anteriores e inserida nos planos de ação como 

sugestão de melhorias. Diante do exposto, conclui se que a CPA está cumprindo sua 

finalidade da avaliação gerar e socializar resultados concretos para fundamentar o processo 

de tomada de decisões da gestão.  

Na concepção dos participantes do curso de Ciências Contábeis, conforme 

parâmetros para análise dessa avaliação, avaliou a matrícula online como potencialidade 

nas duas últimas avaliações com 77,78% na avaliação de 2020 e 90,77% em 2021 dos 

participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. É uma demanda dos 

acadêmicos indentificada nas avaliações anteriores e inserida nos planos de ação como 

sugestão de melhorias. Diante do exposto, conclui se que a CPA está cumprindo sua 

finalidade da avaliação gerar e socializar resultados concretos para fundamentar o processo 

de tomada de decisões da gestão.  

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Quanto a percepção da equipe administrativa, dos investimentos em 

recursos e equipamentos de trabalho no período de pandemia, conforme os parâmetros 

definidos para análise desta avaliação da IES, o item foi avaliado como fragilidade com 

55,55% em 2020 e 37,50% em 2021, nas variáveis excelente e muito bom.  

 A IES, disponibilizou potes de álcool em todas as mesas de trabalho, forneceu duas 

mascaras caseiras para cada um dos funcionários da equipe administrativa e reorganizou os 

ambientes de trabalho de acordo com as orientações dos órgãos de saúde. 
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EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

infra-estrutura física, priorizou o acervo da biblioteca através do atendimento das 

plataformas digitais assinadas e disponibilizadas pela IES e as ferramentas disponibilizadas 

para aulas em format virtual. 

 

Houve redução no percentual da avaliação das plataformas digitais da Biblioteca, 

no comparativo com a avaliação de 2020, o item foi avaliado como potencialidade pelos 

avaliadores do curso de Direito, com 66,24%, já na avaliação em curso foi avaliado como 

fragilidade com 57,42%, das respostas nas variáveis excelente e muito bom.  

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das plataformas virtuais. Foi apontado 

dificuldades em utilização do livro como fonte bibliográfica por não poder copiar e colar 

trechos para citações diretas.  

 

Fonte: Tutorial do minha biblioteca 

Observação: O retorno da bibliotecária para esta dificuldade é que plataforma da minha 

biblioteca permite fazer citações do livro, busque o livro utilizando a. Outra observação é que 

na própria plataforma tem o tutorial que auxilia os usuários. 

Sugestão: Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. 

 Este é o profissional responsável pela biblioteca, é quem vai buscar soluções junto aos 

fornecedores caso a dificuldade seja no produto. 

No curso de Administração, houve avanço no percentual da avaliação das 

plataformas digitais da Biblioteca, porém, continua sendo avaliado como fragilidade pelo 

Conforme pode ser 
observado na figura ao 
lado, a plataforma do 
minha biblioteca tem a 
opção de copiar e colar, 
para o caso das citações. 
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público avaliador do curso de administração. Na avaliação de 2020, alcançou 52,78% dos 

participantes apontando as  variáveis excelente e muito bom, já no processo avaliativo atual 

foi apontado 54,76% nas variáveis supracitadas.  

Um dado curioso o qual chama atenção da comissão avaliadora é o percentual de 

avaliadores que disse:  “não posso avaliar pois, não utilizei estes serviços”, é um índice alto 

levando se em consideração que o acervo da biblioteca ser 100% virtual, 16,67% do público 

participante não utiliza a biblioteca da IES é necessário rever qual o meio de estudo desses 

acadêmicos do curso de administração que diz não utilizar o acervo da biblioteca. 

 É um item que precisa ser discutido junto aos acadêmicos para potencializar o uso 

do acervo da biblioteca. 

Outro item observado que na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar 

e expor sua opinião), não foi apontado dificuldades quanto aos acessos e/ou uso das 

plataformas virtuais. Levando em conta que o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser 

discutido para esclarecimento dos problemas com as plataformas digitais e buscar soluções 

junto aos discentes e os fornecedores caso a dificuldade seja no produto.  

No curso de Ciências Contábeis, houve redução no percentual da avaliação das 

plataformas digitais da Biblioteca, no comparativo com a avaliação de 2020, o item foi 

avaliado como potencialidade com 61,73%, já na avaliação de 2021 foi avaliado como 

fragilidade com 56,93%, das respostas nas variáveis excelente e muito bom. A variável que 

chama atenção foi “não posso avaliar pois, não utilizei estes serviços”, é um índice alto 

levando se em consideração que o acervo da biblioteca ser 100% virtual, 23, 08% do público 

participante não utiliza a biblioteca da IES é necessário rever qual o meio de estudo desses 

23,08% dos acadêmicos do curso de Ciências contábeis. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), não foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das plataformas virtuais da biblioteca.  

Observação: O retorno da bibliotecária é que apesar de se disponibilizar para ajudar no uso 

das plataformas da biblioteca, não há demanda quanto a dificuldades em acessos. Outra 

observação é que na própria plataforma tem o tutorial que auxilia os usuários. 

Sugestão: Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. 

 Este é o profissional responsável pela biblioteca, é quem vai buscar soluções junto aos 

fornecedores caso a dificuldade seja no produto. 

As ferramentas de estudos disponibilizadas pela IES, foram avaliadas pelos 

participantes do curso de Direito como potencialidade com 64,35% das respostas nas 

variáveis excelente e muito bom, enquanto na avaliação anteiror o item foi avaliado com 
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66,24%. Com este resultado caracteriza permanência neste quesito como potencialidade 

conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das ambientes virtuais. Foi apontado 

dificuldades e elogios na utilização das ferramentas. 

Satisfeitos: Após o período de adaptação passou a considerar o modelo excelente; A 

Instituição utilizou – se dos meios necessários nesse período conflituoso; Teams é excelente 

principalmente a opção de aulas gravadas as quais é uma ferramenta de grande utilidade no 

processo de aprendizagem; Os servidores contribuíram de maneira empática para que as 

aulas remotas não prejudicassem os alunos; Elogios de atendimentos por telefone, Watzap; 

Professores excelentes em questão didática. 

Insatisfeitos: O Teams deixa muito as desejar; Reclamação de atendimentos por telefone, 

Watzap; Falta de flexibilização, Sensibilidade e negociação na área financeira; solicitação de 

revisão da grade curricular para rever disciplinas que não agregam conhecimento aos 

acadêmicos; Professores com dificuldade na didática.  

Os participantes do curso de Administração as ferramentas de estudos 

disponibilizadas pela IES foram avaliadas como fragilidade em 2020 com 51,39%, dos 

participantes como potencialidade com 66,67% das respostas nas variáveis excelente e 

muito bom em 2021. Com este resultado caracteriza evolução neste quesito deixando de ser 

fragilidade  conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta 

avaliação. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das ambientes virtuais. Foi apontado 

dificuldades e elogios na utilização das ferramentas. 

Satisfeitos: Ótimas aulas remotas, foi muito bom a adaptação da IES para as aulas digitais. 

Insatisfeitos: O teams trava muito, fica difícil a aula tanto para o professor como para os 

alunos. 

O acadêmicos participantes do curso de Ciências Contábeis avaliaram as 

ferramentas de estudos disponibilizadas pela IES como potencialidade, com 60% das 

respostas nas variáveis excelente e muito bom, enquanto na avaliação anterior o item foi 

avaliado com 44,45%. Com este resultado caracteriza evolução na concepção do público 

avaliador neste quesito para potencialidade conforme os parâmetros definidos pela 

comissão para análise dos dados desta avaliação. 
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Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das ambientes virtuais. Foi apontado 

dificuldades e elogios na utilização das ferramentas. 

Satisfeitos: A Instituição utilizou – se dos meios necessários nesse período conflituoso; os 

profissionais são capacitados e interagem para a que aprendizagem seja de qualidade; 

mesmo sendo virtual a aprendizagem foi muito boa. 

Insatisfeitos: Relato de dificuldades de aprendizagem no formato virtual; a qualidade da 

aprendizagem cai muito; suporte do teams é demorado, deveria ter mais agilidade no 

atendimento. 

Os espaços físicos destinados ao desenvolvimento das atividades administrativas 

proporcionaram condições de trabalho, 55,55% em 2020 e 25% em 2021, dos 

funcionários técnicos administrativos responderam nas variáveis excelente e muito bom, 

configurando assim como fragilidade a organização dos espaços. A IES fez o 

distanciamento necessários conforme as orientações dos órgãos de saúde. Além de 

implantar atendimentos virtuais para cumprir o distanciamento social.  

Quanto a percepção da limpeza nas instalações administrativas, a equipe 

administrativa da Faculdade Serra do Carmo, avaliou como potencialidade com 88,89% em 

2020 e 75% em 2021, nas variáveis excelente e muito bom.   

Na visão dos Docentes, o apoio técnico da TI/suporte para as aulas virtuais no 

período de pandemia, foi uma potencialidade nos dois períodos avaliados com 89,47% no 

primeiro ano avaliado e 95,45% no segundo ano, nas variáveis excelente e muito bom. É um 

resultado expressivo porque foi um processo de implantação de um novo formato de aula e 

a TI foi fundamental nessa mudança. Com este resultado demonstra que a equipe está a 

altura na qualidade de prestação de serviços na área. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), houve 

também relatos de satisfação como: João Vitor foi extremamente solícito quando 

acionado, merecendo destaque na avaliação. 
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5 QUADRO ESPELHADO DOS ITENS AVALIADOS  

 

 

SEGUIMENTO Item Curso 
Direito 

Curso 
Administração 

Curso 
Contábeis 

Docentes Tec. 
Administrativos 

 
Discentes 

A Instituição 
realizou eventos 
virtuais (webinar) 
no período de 
pandemia que 
socializam a 
produção técnico-
científica 
(Palestras, ciclos 
de seminários 
etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 

62,82% 

 
 
 
 
 
 
 

55,56% 

 
 
 
 
 
 
 

56,93% 

 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
Discentes 

A estrutura do 
ambiente virtual 
da IES 
disponibiliza 
ferramentas 
(materiais 
didáticos, aulas 
gravadas, vídeos 
etc.) para 
continuidade das 
aulas em meios 
digitais que 
favoreceram a 
aprendizagem de 
forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,35% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66,67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,45% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
Docentes 

 
 
Docentes 

No que se refere 
as aulas remotas 
no período de 
pandemia, os 
meios digitais 
utilizados pela 
instituição 
atenderam? 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

86,36% 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
Discentes 

Durante o período 
da pandemia o 
retorno das 
demandas ao 
atendimento 
virtual como: 
solicitações, 
críticas, elogios e 
sugestões feitas à 
Ouvidoria ocorreu 
de forma:  

 

 
 
 
 
 
 

44,55% 

 
 
 
 
 
 
 

61,91% 

 
 
 
 
 
 
 

72,31% 

 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 

Discentes 

A matrícula online 
implantado na 
Fasec no período 
de pandemia 

 

67,32% 

 

80,95% 

 

90,77% 

 

n/a 

 

n/a 

Discentes Andamentos das 
solicitações 
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Docentes 

virtuais destinadas 
à secretaria 
acadêmica no  
período  da 
pandemia. 

62,37% 50% 84,61% 90,91% n/a 

Discentes O andamento das 
solicitações 
destinadas à 
coordenação do 
seu curso neste 
período de 
pandemia da covid 
19 

 
 
 
 
 
46,53% 

 
 
 
 
 
59,53% 

 
 
 
 
 
69,23% 

 
 
 
 
 
86,36% 

 
 
 
 
 
n/a 

 
 
Docentes 

SEGUIMENTO Item Curso 
Direito 

Curso 
Administração 

Curso 
Contábeis 

Docentes Tec. 
Administrativos 

Discentes O coordenador 
oferece as 
orientações 
necessárias para 
o desempenho do 
aluno no curso 

 
 
 
37,62% 

 
 
 
66,67% 

 
 
 
72,31% 

 
 
 
n/a 

 
 
 
n/a 

Técnicos 
Administrativos 

As informações 
internas no 
período de 
pandemia fluíram 
de forma 

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
 

62,50% 

Técnicos 
Administrativos 

Você percebeu 
investimentos em 
recursos e 
equipamentos de 
trabalho no 
período  

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
 

n/a 

 
 

37,50% 

 
 
Discentes 

O funcionamento 
das plataformas 
virtuais da 
Biblioteca atendeu 
suas expectativas 
no período de 
pandemia de 
forma: 

 
 
 
 
 

62,37% 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

61,54% 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

n/a 

 
Discentes 

No período de 
pandemia da covid 
19, as ferramentas 
adotadas na 
substituição das 
aulas presenciais 
por aulas em meio 
digitais (Microsoft 
Teams) pela 
instituição 
contribuíram com 
o seu processo de 
aprendizagem de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,47% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64,29% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,85% 

 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
Discentes 

As plataformas 
digitais da 
Biblioteca (Minha 
Biblioteca, Saraiva 
digital, entre 
outras), atendem 
de forma: 

 
 
 

57,42%, 

 
 
 

54,76% 

 
 
 

56,93%, 

 
 
 

n/a 

 
 
 

n/a 
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Técnicos 
Administrativos 

No período de 
pandemia, o 
espaço físico 
destinado ao 
desenvolvimento 
das atividades 
administrativas 
proporcionaram 
condições de 
trabalho 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 

25% 

 
SEGUIMENTO 

 
Item 

Curso 
Direito 

Curso 
Administração 

Curso 
Contábeis 

 
Docentes 

Tec. 
Administrativos 

 
Técnicos 
Administrativos 

Você percebe 
limpeza nas 
instalações 
administrativas 

 
n/a 

 
n/a 

 
n/a 

 
n/a 

 
75% 

 
 
 
 
 
 
Docentes 

O retorno das 
solicitações à 
biblioteca 
referente aos 
recursos 
informacionais 
(Minha Biblioteca, 
Saraiva digital, 
entre outras), no 
período de 
pandemia 

 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 
 
 

77,28% 

 
 
 
 
 
 

n/a 

 
Docentes 

O apoio técnico da 
TI /suporte para as 
aulas virtuais no 
período de 
pandemia 

 
 
 

n/a 

 
 
 

n/a 

 
 
 

n/a 

 
 
 

95,45% 

 
 
 

n/a 
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Avaliação: Avaliação Institucional 2021 - Discente - Curso de Direito (Pandemia) 

 

Tipo Avaliação: Instituição 

Validade: De 19/10/2021 à 30/10/2021 

 

Avaliação da Instituição pelo Discente 

1 A Instituição realizou eventos virtuais (webinar) no período de pandemia que 

socializam a produção técnico-científica (Palestras, ciclos de seminários etc.)? 

 

O gráfico acima explicita a opnião dos acadêmicos do curso de direito quanto aos eventos 

(palestras, webinar...), realizados pela instituição no período de atendimento virtual. Os 

avaliadores participantes, com apenas 41,58% avaliando como excelente e muito bom, 

consideraram como fragilidade a realização de eventos virtuais pela faculdade serra do 

carmo no referido período. Comparando com a avaliação anterior, em 2020 o item foi 

avaliado com 62,82% nas mesmas variáveis, observa-se que na concepção do público 

avaliador houve queda na realização de eventos pela IES.  

No intuito demonstrar que a IES manteve o ritmo da qualidade dos serviços educacionais 

prestados aos seus educandos apresenta se alguns eventos realizados no ano de 2021 

como: Live – Microsoft Teams: ESG – a moeda do futuro: direito, empresas e 

sustentabilidade com Luiz Otávio Goi Jr.  Resp. Prof. Liliane. Realizado no dia 10.11.21 as 

18hs; Live – Microsoft Teams: Produção sustentável com Marcos José de A. Matias e 

inteligência artificial 11.11.21 as 18hs; Live – Google Meet e pelo canal da Proex/Unitins 

no You Tube.: III jornada integrada dos escritórios modelos de Palmas – Resp. Unitins e 

(NPJ) da Fasec/profª Karine. Realizado no dia 03 a -5 de nov. de 2021; Live – Microsoft 

Teams: Setembro amarelo: você nunca esteve só.  24/09/21 as 18hs; I Encontro jurídico 

Fasec – Direito & Inovação. Microsoft Teams:  24, 25 e 26 de maio 2021; Debates do NPJ - 

Núcleo de Prática Jurídica – Desafios da carreira jurídica. Microsoft Teams:  19/05/21 as 

17h30; Live - Microsoft Teams: Saúde mental e ensino virtual: desafios em tempo de 

pandemia 24/03/21 as 19h; Live - Microsoft Teams: Mulheres, desafios e 

representatividade no espaço jurídico 10/03/21 17hs Mediadora Profª. Ramilla. 
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2  Durante o período da pandemia o retorno das demandas ao atendimento virtual, 

como: solicitações, críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria ocorre de forma: 

 

Na concepção de 24,1% dos discentes do curso de Direito participantes da avaliação institucional 

2021, o retorno das demandas ao atendimento virtual, solicitações, críticas, elogios e sugestões 

feitas à Ouvidoria, permanece sendo avaliada como fragilidade com somente 44,55% dos 

participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. Nota se que precisa de mais clareza 

das solicitações à ouvidoria para com os setores citados nas demandas. A ouvidoria precisa 

apresentar a estes setores relatórios para constar nos planejamentos internos as possíveis 

correções nos atendimentos ao público alvo. 

Na questão aberta foi observado alguns itens como: Os horários de atendimento divulgados no 

Instagram e em todos os meios deveriam ser cumpridos, evitando assim idas 

dos alunos na faculdade desnecessárias. Outro ponto que deveria ser visto, é 

em relação a educação com que respondem mensagens no whatsapp. 

 Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: A faculdade conseguiu se adaptar 

rapidamente ao meio digital, as aulas online, isso contribuiu muito para 

que os acadêmicos continuassem aumentando os conhecimentos; É 

uma ótima faculdade! Apesar do período difícil e inesperado, ficou grata 

que não paramos ou desistimos sei que foi difícil para todos, mais seguimos 

enfrente e vencemos.  
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3 A matrícula online implantado na Fasec no período de pandemia ocorre de forma: 

 

A matrícula online era uma demanda levantada nas avaliações da CPA. Já vinha sendo 

planejada para ser realizada 100% online através do portal do aluno. Sendo acelerado sua 

implantação em 2020 em decorrência da Pandemia de Covid -19.  

Houve evolução na satisfação dos avaliadores quanto a implantação da matrícula online, em 

2020 foi avaliada como fragilidade com 55,98% dos participantes satisfeitos. Já em 2021, o 

público participante do curso de Direito, conforme parâmetros para análise dessa avaliação, 

avaliou a matrícula online como potencialidade com 67,32% dos participantes apontando as 

variáveis excelente e muito bom. Devido ser uma demanda dos acadêmicos indentificada 

nas avaliações anteriores e inserida nos planos de ações como sugestão de melhorias. 

Diante do exposto conclui se que a CPA está cumprindo sua finalidade da avaliação gerar e 

socializar resultados concretos para fundamentar o processo de tomada de decisões da 

gestão.  

 

4 O andamento das solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no 

período de pandemia ocorre de forma: 

 

As solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de pandemia, foi 

avaliada com 62,37% dos participantes apontando as variáveis excelente e muito bom, 

conforme parâmetros para análise da avaliação em curso, o atendimento online da 
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Secretaria Acadêmica foi avaliado como potencialidade.  

Na concepção dos acadêmicos participantes do processo avaliativo, as solicitações 

destinadas à Secretaria Acadêmica do curso no período de pandemia de covid 19, houve 

avanço na funcionalidade em relação ao período anterior o qual foi avaliado como 

fragilidade com 51,71% das respostas nas variáveis excelente e muito bom. o avanço no 

percentual em relação a avaliação de 2020. É um processo esperado por se tratar de 

mudanças de rotina. 

 

5 O funcionamento das plataformas virtuais da Biblioteca atendeu suas expectativas 

no         período de pandemia de forma: 

 

Houve uma pequena melhora na avaliação do funcionamento das plataformas virtuais da 

Biblioteca em relação a avaliação anterior em 2020. Continuou caracterizado como 

potencialidade, houve avanço no índice percentuial de 60,69% para 62,37% dos 

participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. Também apontou uma redução 

tímida na variável suficiente. Outro ponto analisado e que merece atenção  é a redução no 

percentual dos participantes que responderam “nâo posso opinar, não utilizei estes 

serviços”, com 0,99%  apontando essa variável, houve expressiva redução nesse percentual 

em relação a avaliação anterior que alcançou o índice de 5,13%. A biblioteca continuou o 

trabalho de apresentação das plataformas virtuais todo semestre e também se põe a 

disposição para acompanhamentos  e ajuda em caso de dificuldades com os acessos. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto aos acessos das plataformas virtuais. Levando em conta que 

o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido no retorno presencial das aulas.  

Foi relatado dificuldades em utilizar os livros virrtuais como fonte bibliográfica como citações 

nos trabalhos – o retorno da bibliotecária para esta dificuldade foi que existe sim a opção de 

fazer citações utilizando ferramentas da plataforma. Outra observação é que na própria 

plataforma tem o tutorial que auxilia os usuários. 

Sugestão: Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. 
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6 No período de pandemia da covid 19, as ferramentas adotadas na substituição das 

aulas presenciais por aulas em meio digitais (Microsoft Teams) pela instituição 

contribuíram com o seu processo de aprendizagem de forma: 

 

As ferramentas adotadas na substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais 

permaneceu  sendo avaliadas pelos alunos participantes dessa avaliação como fragilidade, 

conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, 

com 52,47% nas variáveis excelente e muito bom. É um resultado compreensível, levando 

se em conta tratar de um público que escolheu fazer o curso na modalidade presencial. 

Devido a diversidade da pandemia foi  necessário adotar o formato virtual.  

Observa se também uma redução no índice da variável suficiente de 32,05% para 31,68% 

dos avaliadores.   

 

7 O andamento das solicitações destinadas à coordenação do seu curso neste período 

de pandemia da covid 19 ocorre de forma: 

 

Na concepção dos acadêmicos participantes do processo avaliativo, as solicitações 

destinadas à coordenação do curso no período de pandemia de covid 19, continuou sendo 

avaliado como fragilidade com queda no percentual de 51,28% na avaliação anterior para  

46,53% na atual respondendo com as variáveis excelente e muito bom. Houve um leve 

avanço no percentual em relação a avaliação de 2020, o qual foi de 51,28%. Observa se 
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também uma redução no índice da variável suficiente de 38,89% para 26,19% dos 

avaliadores, caracterizando evolução nas devolutivas do coordenador às solicitações dos 

acadêmicos. 

8 O coordenador oferece as orientações necessárias para o desempenho do aluno no 

curso de                 forma: 

 

As orientações do coordenador para o desempenho do aluno no curso foram avaliadas como 

fragilidade neste ciclo avaliativo, mais acentuado no período da pandemia, conforme os 

parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, com 44,87% 

na avaliação anterior e 37,62% na avaliação em curso, das respostas nas variáveis 

excelente e muito bom. Houve avanço em relação aos 50% da avaliação de 2020 nas 

variáveis supracitadas. Com este resultado carece uma reavaliação no quesito orientações 

do coordenador aos acadêmicos. 

9 As plataformas digitais da Biblioteca (Minha Biblioteca, Saraiva digital, entre outras), 

atendem de forma: 

 

Houve redução no percentual da avaliação das plataformas digitais da Biblioteca, no 

comparativo com a avaliação de 2020, o item foi avaliado como potencialidade com 66,24%, 

já na avaliação em curso foi avaliado como fragilidade com 57,42%, das respostas nas 

variáveis excelente e muito bom.  

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 
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observado dificuldades quanto ao usabilidade das plataformas virtuais. Foi apontado 

dificuldades em utilização do livro como fonte bibliográfica por não poder copiar e colar 

trechos para citações diretas.  

Observação: O retorno da bibliotecária para esta dificuldade é que plataforma da minha 

biblioteca permite fazer citações do livro, busque o livro utilizando a. Outra observação é que 

na própria plataforma tem o tutorial que auxilia os usuários. 

Sugestão: Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. 

 Este é o profissional responsável pela biblioteca, é quem vai buscar soluções junto aos 

fornecedores caso a dificuldade seja no produto. 

 

10 A estrutura do ambiente virtual da IES disponibiliza ferramentas (materiais 

didáticos, aulas gravadas, vídeos etc.) para continuidade das aulas em meios 

digitais que favoreceram a aprendizagem de forma: 

 

As ferramentas de estudos disponibilizadas pela IES foram avaliadas pelos participantes 

como potencialidade com 64,35% das respostas nas variáveis excelente e muito bom, 

enquanto na avaliação anteiror o item foi avaliado com 66,24%. Com este resultado 

caracteriza permanência neste quesito como potencialidade conforme os parâmetros 

definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das ambientes virtuais. Foi apontado 

dificuldades e elogios na utilização das ferramentas. 

Satisfeitos: Após o período de adaptação passou a considerar o modelo excelente; A 

Instituição utilizou – se dos meios necessários nesse período conflituoso; Teams é excelente 

principalmente a opção de aulas gravadas as quais é uma ferramenta de grande utilidade no 

processo de aprendizagem; Os servidores contribuíram de maneira empática para que as 

aulas remotas não prejudicassem os alunos; Elogios de atendimentos por telefone, Watzap; 

Professores excelentes em questão didática. 

Insatisfeitos: O Teams deixa muito as desejar; Reclamação de atendimentos por telefone, 

Watzap; Falta de flexibilização, Sensibilidade e negociação na área financeira; solicitação de 

revisão da grade curricular para rever disciplinas que não agregam conhecimento aos 

acadêmicos; Professores com dificuldade na didática.  
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Avaliação: Avaliação Institucional 2021 - Discente - Curso de Administração (Pandemia) 

Tipo Avaliação: Instituição 

Validade: De 19/10/2021 à 30/10/2021 

Avaliação da Instituição pelo Discente 

1 A Instituição realizou eventos virtuais (webinar) no período de pandemia que 

socializam a produção técnico-científica (Palestras, ciclos de seminários etc.)? 

 

No período de aulas virtuais em decorrência da pandemia do Covid-19, a Faculdade Serra 

do Carmo manteve o ritmo da qualidade dos serviços educacionais prestados aos seus 

educandos, segue alguns eventos realizados pela faculdade no ano de 2021 como: Live – 

Microsoft Teams: ESG – a moeda do futuro: direito, empresas e sustentabilidade.  Resp. 

Prof. Liliane. Realizado no dia 10.11.21 as 18hs; Live – Microsoft Teams: Produção 

sustentável e inteligência artificial 11.11.21 as 18hs; Live – Microsoft Teams: Setembro 

amarelo: você nunca esteve só.  24/09/21 as 18hs; I Fórum de administração e 

contabilidade: os desafios dos profissionais no mercado de trabalho. Resp. Profª Mônica. 

Contadora e Profª Cejana. Microsoft Teams: 10/06/21 19h; Live: Saúde mental e ensino 

virtual: desafios em tempo de pandemia 24/03/21 as 19h; Live: Mulheres, desafios e 

representatividade na contabilidade 12/03/21 18hs Mediadora Prof. Monica; Live - 

Microsoft Teams: Mulheres, desafios e representatividade na administração 11/03/21 18hs 

Mediadora Prof. Cejana; Live - Microsoft Teams: Saúde mental e ensino virtual: desafios 

em tempo de pandemia 24/03/21 as 19h. Com todos estes e outros eventos realizados 

64,29% do público participante avaliaram como potencialidade os eventos realizados pela 

IES no ano de 2021. Comparando os dados obtidos com a resultado da avaliação de 2020, 

observa se que houve avanço no item em questão. Pois na avaliação anterior foi avaliado 

como fragilidade com 55,56%. 
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2 Durante o período da pandemia o retorno das demandas ao atendimento virtual, 

como: solicitações, críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria ocorre de 

forma: 

 

Na concepção de 45,7% dos discentes do curso de Administração participantes da 

avaliação institucional 2021, conforme parâmetros definidos pela equipe da CPA para 

análise dessa avaliação, o retorno das demandas ao atendimento virtual, solicitações, 

críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria como potencialidade com 61,91% dos 

participantes apontando as variáveis excelente e muito bom. Conclui se que a CPA está 

cumprindo sua finalidade da avaliação gerar e socializar resultados concretos para 

fundamentar o processo de tomada de decisões da gestão.  

Na questão aberta foi observado alguns itens como: Os horários de atendimento 

divulgados no Instagram e em todos os meios deveriam ser cumpridos, evitando assim 

idas dos alunos na faculdade desnecessárias. Outro ponto que deveria ser visto, é em 

relação a educação com que respondem mensagens no whatsapp. 

Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: A faculdade conseguiu se 

adaptar rapidamente ao meio digital, as aulas online, isso contribuiu muito para que os 

acadêmicos continuassem aumentando os  

conhecimentos; É uma ótima faculdade!; Apesar do período difícil e inesperado, ficou 

grata que não paramos ou desistimos sei que foi difícil para todos, mais seguimos 

enfrente e vencemos. 

3 A matrícula online implantado na Fasec no período de pandemia ocorre de forma: 

 

A matrícula online era uma demanda levantada nas avaliações da CPA. Já vinha sendo 
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planejada para ser realizada 100% online através do portal do aluno. Sendo acelerado sua 

implantação em 2020 em decorrência da Pandemia de Covid -19.  

O público participante do curso de Administração, conforme parâmetros para análise dessa 

avaliação, avaliou a matrícula online como potencialidade com 80,95% dos participantes 

apontando as variáveis excelente e muito bom. É uma demanda dos acadêmicos 

indentificada nas avaliações anteriores e inserida nos planos de ação como sugestão de 

melhorias. Diante do exposto, conclui se que a CPA está cumprindo sua finalidade da 

avaliação gerar e socializar resultados concretos para fundamentar o processo de tomada 

de decisões da gestão.  

4 O andamento das solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no 

período de pandemia ocorre de forma: 

 

As solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de pandemia, 

foram avaliadas nas duas últimas avaliações com 50% dos participantes apontando as 

variáveis excelente e muito bom, conforme parâmetros para análise da avaliação em curso, 

o atendimento online da Secretaria Acadêmica é caracterizado como fragilidade.  

Na questão aberta (O avaliador é livre para expor comentários), foi pontuado problemas no 

atendimento. Observando os apontamentos na referida questão, conclui que há 

desconhecimento por parte dos avaliadores quanto a função da secretaria acadêmica. 

Sugestão de ação: Precisa divulgar entre os acadêmicos, os processos e 

responsabilidades dos setores para cada tipo de atendimento. O que é responsabilidade da 

Secretaria acadêmica, Ouvidoria, Auxiliar Administrativo Pedagógico, com esta ação vai 

contribuir para direcionar as solicitações aos setores específicos e assim qualificar as 

próximas avaliações da CPA. 
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5 O funcionamento das plataformas virtuais da Biblioteca atendeu suas expectativas 

no período de pandemia de forma: 

 

Houve uma pequena melhora na avaliação do funcionamento das plataformas virtuais da 

Biblioteca em relação a avaliação anterior em 2020. Apesar de continuar caracterizado 

como fragilidade, houve avanço no índice percentuial de 45,83% para 50% dos participantes 

apontando as variáveis excelente e muito bom. Também apontou um crescimento tímido na 

variável suficiente. Outro ponto analisado e que merece atenção  é a quantidade percentual 

dos participantes que responderam “nâo posso opinar, não utilizei estes serviços”, com 

16,67% apontando essa variável, houve redução nesse percentual em relação a avaliação 

anterior. É curioso porque a biblioteca faz apresentação das plataformas virtuais todo 

semestre e se põe a disposição para acompanhamentos  e ajuda em caso de dificuldades 

com os acessos. È uma atenção que tem pouca demanda. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), não foi 

observado dificuldades quanto aos acessos das plataformas virtuais. Levando em conta que 

o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido no retorno presencial das aulas.  
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6 No período de pandemia da covid 19, as ferramentas adotadas na substituição das 

aulas presenciais por aulas em meio digitais (Microsoft Teams) pela instituição 

contribuíram com o seu processo de aprendizagem de forma: 

 

 

As ferramentas adotadas na substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais 

foram avaliadas pelos alunos participantes como potencialidade, conforme os parâmetros 

definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, com 64,29% nas variáveis 

excelente e muito bom. É considerado um avanço em relação a avaliação anterior que ficou 

caracterizada como fragilidade, conforme os parâmetros definidos pela comissão para 

análise dos dados com 47,22% nas variáveis supracitadas. Observa se também uma 

redução no índice da variável suficiente de 37,50% para 30,95% dos avaliadores.   

 

7 O andamento das solicitações destinadas à coordenação do seu curso neste período 

de pandemia da covid 19 ocorre de forma: 
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Na concepção dos acadêmicos participantes do processo avaliativo, as solicitações 

destinadas à coordenação do curso no período de pandemia de covid 19, continuou sendo 

avaliado como fragilidade com 59,53% das respostas nas variáveis excelente e muito bom. 

Houve um leve avanço no percentual em relação a avaliação de 2020, o qual foi de 43,05%. 

Observa se também uma redução no índice da variável suficiente de 38,89% para 26,19% 

dos avaliadores, caracterizando evolução nas devolutivas do coordenador às solicitações 

dos acadêmicos 

8 O coordenador oferece as orientações necessárias para o desempenho do aluno no 

curso de forma: 

 

As orientações do coordenador para o desempenho do aluno no curso foram avaliadas como 

potencialidade conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados 

desta avaliação, com 66,67% das respostas nas variáveis excelente e muito bom. Houve 

avanço em relação aos 50% da avaliação de 2020 nas variáveis supracitadas.  

9 As plataformas digitais da Biblioteca (Minha Biblioteca, Saraiva digital, entre outras), 

atendem de forma: 

 

Houve avanço no percentual da avaliação das plataformas digitais da Biblioteca, porém, 

continua sendo avaliado como fragilidade pelo público avaliador do curso de administração. 
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Na avaliação de 2020, alcançou 52,78% dos participantes apontando as  variáveis excelente 

e muito bom, já no processo avaliativo atual foi apontado 54,76% nas variáveis 

supracitadas.  

Um dado curioso o qual chama atenção da comissão avaliadora é o percentual de 

avaliadores que disse:  “não posso avaliar pois, não utilizei estes serviços”, é um índice alto 

levando se em consideração que o acervo da biblioteca ser 100% virtual, 16, 67% do público 

participante não utiliza a biblioteca da IES é necessário rever qual o meio de estudo desses 

acadêmicos do curso de administração que diz não utilizar o acervo da biblioteca. 

 É um item que precisa ser discutido junto aos acadêmicos para potencializar o uso do 

acervo da biblioteca. 

Outro item observado que na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor 

sua opinião), não foi apontado dificuldades quanto aos acessos e/ou uso das plataformas 

virtuais. Levando em conta que o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido 

para esclarecimento dos problemas com as plataformas digitais e buscar soluções junto aos 

discentes e os fornecedores caso a dificuldade seja no produto.  

 

10 A estrutura do ambiente virtual da IES disponibiliza ferramentas (materiais 

didáticos, aulas gravadas, vídeos etc.) para continuidade das aulas em meios 

digitais que favoreceram a aprendizagem de forma: 

 

 

As ferramentas de estudos disponibilizadas pela IES foram avaliadas como fragilidade em 

2020 com 51,39%, dos participantes do curso de administração e como potencialidade com 

66,67% das respostas nas variáveis excelente e muito bom em 2021. Com este resultado 

caracteriza evolução neste quesito deixando de ser fragilidade  conforme os parâmetros 

definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação. 
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Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das ambientes virtuais. Foi apontado 

dificuldades e elogios na utilização das ferramentas. 

Satisfeitos: Ótimas aulas remotas, foi muito bom a adaptação da IES para as aulas digitais. 

Insatisfeitos: O teams trava muito, fica difícil a aula tanto para o professor como para os 

alunos. 
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Avaliação: Avaliação Institucional 2021 - Discente - Curso de Ciências Contábeis 

(Pandemia) 

Tipo Avaliação: Instituição 

Validade: De 19/10/2021 à 30/10/2021 

 

Avaliação da Instituição pelo Discente 

1 A Instituição realizou eventos virtuais (webinar) no período de pandemia que 

socializam a produção técnico-científica (Palestras, ciclos de seminários etc.)? 

 

O gráfico acima explicita a opnião dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis quanto 

aos eventos (palestras, webinar...), realizados pela instituição no período de atendimento 

virtual. Os avaliadores participantes, com apenas 56,93% avaliando como excelente e muito 

bom, consideraram como fragilidade a realização de eventos virtuais pela faculdade serra do 

carmo no referido período. Comparando com a avaliação anterior, em 2020 o item foi 

avaliado com 60,49% nas mesmas variáveis, observa-se que na concepção do público 

avaliador houve queda na realização de eventos pela IES.  

No intuito demonstrar que a IES manteve o ritmo da qualidade dos serviços educacionais 

prestados aos seus educandos apresenta se alguns eventos realizados no ano de 2021 

como: Live – Microsoft Teams: ESG – a moeda do futuro: direito, empresas e 

sustentabilidade.  Responsável pelo evento Prof. Liliane. Realizado no dia 10.11.21 as 18hs; 

Live – Microsoft Teams: Produção sustentável e inteligência artificial 11.11.21 as 18hs; 

Live – Microsoft Teams: Setembro amarelo: você nunca esteve só.  24/09/21 as 18hs; I 

Fórum de administração e contabilidade: os desafios dos professionais no mercado de 

trabalho. Responsável pelo evento, Profª Mônica. Contadora e Profª Cejana. Microsoft 

Teams: 10/06/21 19h; Live: Saúde mental e ensino virtual: desafios em tempo de pandemia 

24/03/21 as 19h; Live: Mulheres, desafios e representatividade na contabilidade 12/03/21 
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18hs Mediadora Prof. Monica; Live - Microsoft Teams: Saúde mental e ensino virtual: 

desafios em tempo de pandemia. Responsável pelo evento profª Andréia Gabardo. 

Realizado no 24/03/21 as 19h. 

2 Durante o período da pandemia o retorno das demandas ao atendimento virtual, 

como: solicitações, críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria ocorre de forma: 

 

Na concepção de 46,8% dos discentes do curso de Ciências Contábeis participantes da 

avaliação institucional 2021, o retorno das demandas ao atendimento virtual, solicitações, 

críticas, elogios e sugestões feitas à Ouvidoria, permanece sendo avaliada como 

potencialidade com 72,31% dos participantes apontando as variáveis excelente e muito 

bom. Na avaliação de 2020, foi 61,73% nas supracitadas variáveis. Concluindo se que o 

item avaliado está atendendo as expectativas do público avaliador. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao retorno das demandas solicitadas à ouvidoria. Foi 

apontado Satisfações e insatisfações nos atendimentos como: 

Satisfação: Os canais de atendimento sempre aberto aos acadêmicos; Elogios de 

atendimentos das demandas via por telefone, Watzap; Profissionais capacitados.  

Insatisfação: A faculdade não dá ouvidos aos acadêmicos somente o professor tem poder 

de fala; precisa melhorar muito o atendimento com os alunos; precisa melhorar o 

atendimento do watzap; setor de requerimentos erram e não assumem o erro; Os 

acadêmicos precisam ter mais acessos às horas complementares; cobranças do financeiro 

via mensagens, email e telephone; morosizade no atendimento das demandas. 
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3 A matrícula online implantado na Fasec no período de pandemia ocorre de forma: 

 

A matrícula online era uma demanda levantada nas avaliações da CPA. Já vinha sendo 

planejada para ser realizada 100% online através do portal do aluno. Sendo acelerado sua 

implantação em 2020 em decorrência da Pandemia de Covid -19.  

O público participante do curso de Ciências Contábeis, conforme parâmetros para análise 

dessa avaliação, avaliou a matrícula online como potencialidade nas duas últimas 

avaliações com 77,78% na avaliação de 2020 e 90,77% em 2021 dos participantes 

apontando as variáveis excelente e muito bom. É uma demanda dos acadêmicos 

indentificada nas avaliações anteriores e inserida nos planos de ação como sugestão de 

melhorias. Diante do exposto, conclui se que a CPA está cumprindo sua finalidade da 

avaliação gerar e socializar resultados concretos para fundamentar o processo de tomada 

de decisões da gestão.  

 

4 O andamento das solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no 

período de pandemia ocorre de forma: 
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As solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de pandemia, 

foram avaliadas na avaliação de 2020 com 58,03% dos participantes apontando as variáveis 

excelente e muito bom, já em 2021 alcançou 84,61% nessas variáveis, deixando de ser 

fragilidade e ainda alcançou um. conforme parâmetros para análise da avaliação em índice 

alto como potencialidade.  

Na questão aberta (O avaliador é livre para expor comentários), foi pontuado problemas no 

atendimento. Observando os apontamentos na referida questão, conclui que há 

desconhecimento por parte dos avaliadores quanto a função da secretaria acadêmica. 

 

Sugestão de ação: Precisa divulgar entre os acadêmicos, os processos e 

responsabilidades dos setores para cada tipo de atendimento. O que é responsabilidade da 

Secretaria acadêmica, Ouvidoria, Auxiliar Administrativo Pedagógico, com esta ação 

buscará contribuir para direcionar as solicitações aos setores específicos e assim qualificar 

as próximas avaliações da CPA. 

5 O funcionamento das plataformas virtuais da Biblioteca atendeu suas expectativas 

no  período de pandemia de forma: 

 

Na avaliação do funcionamento das plataformas virtuais da Biblioteca em relação a 

avaliação anterior em 2020. Apesar de continuar caracterizado como potencialidade com 

leve queda no percentual de 62,97 em 2020 para 61,54% em 2021 nas variáveis excelente e 

muito bom.  

Outro ponto analisado e que merece atenção  é a quantidade percentual dos participantes 

que responderam “nâo posso opinar, não utilizei estes serviços”, com 21,54% apontando 

essa variável, houve redução nesse percentual em relação a avaliação anterior. É curioso 

porque a biblioteca faz apresentação das plataformas virtuais todo semestre e se põe a 
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disposição para acompanhamentos  e ajuda em caso de dificuldades com os acessos. É 

uma atenção disponibilizada a qual tem pouca demanda. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), não foi 

observado dificuldades quanto aos acessos das plataformas virtuais. Levando em conta que 

o acervo é 100% virtual, este é um ponto a ser discutido no retorno presencial das aulas.  

6 No período de pandemia da covid 19, as ferramentas adotadas na substituição das 

aulas presenciais por aulas em meio digitais (Microsoft Teams) pela instituição 

contribuíram com o seu processo de aprendizagem de forma: 

 

 

As ferramentas adotadas na substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais 

foram avaliadas pelos alunos participantes do curso de ciências contábeis como fragilidade, 

conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, 

com 53,85% nas variáveis excelente e muito bom. 

 É considerado aceitavél levando se em consideração que este público tem preferência e 

estão matriculados em faculdade que o ensino é presencial.  

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades dos avaliadores participantes quanto a aprendizagem no formato de 

aula virtual; adaptação bem complicada devido ao costume de aulas presenciais; a 

aprendizagem caiu muito no formato virtual; dificuldades com o suporte ao teams. 

Houve também relatos de satisfação como: O acesso a aulas virtuais é excelente.  
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7 O andamento das solicitações destinadas à coordenação do seu curso neste período 

de pandemia da covid 19 ocorre de forma: 

 

Na concepção dos acadêmicos participantes do processo avaliativo, as solicitações 

destinadas à coordenação do curso no período de pandemia de covid 19, continuou sendo 

avaliado como potencialidade com alta no percentual de 64,20% na avaliação anterior para  

69,23% na atual respondendo com as variáveis excelente e muito bom. Houve um leve 

avanço no percentual. Observa se evolução nas devolutivas do coordenador às solicitações 

dos acadêmicos. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto aos atendimentos a alunos, não especificando coordenação, 

porém, foi citado ouvir somente a versão do professor, trata se do coordenador do curso. 

 

8 O coordenador oferece as orientações necessárias para o desempenho do aluno 

no curso de forma: 
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As orientações do coordenador para o desempenho do aluno no curso foram avaliadas como 

fragilidade neste ciclo avaliativo, mais acentuado no período da pandemia, conforme os 

parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação, com 59,26% 

na avaliação anterior e 72,31% na avaliação de 2021, das respostas nas variáveis excelente 

e muito bom. Houve avanço em relação ao resultado da avaliação de 2020 nas variáveis 

supracitadas. Com este resultado caracteriza evolução na satisfação dos acadêmicos 

participantes no quesito orientações do coordenador aos acadêmicos. 

9 As plataformas digitais da Biblioteca (Minha Biblioteca, Saraiva digital, entre 

outras), atendem de forma: 

 

 

Houve redução no percentual da avaliação das plataformas digitais da Biblioteca, no 

comparativo com a avaliação de 2020, o item foi avaliado como potencialidade com 61,73%, 

já na avaliação de 2021 foi avaliado como fragilidade com 56,93%, das respostas nas 

variáveis excelente e muito bom. A variável que chama atenção foi “não posso avaliar pois, 

não utilizei estes serviços”, é um índice alto levando se em consideração que o acervo da 

biblioteca ser 100% virtual, 23, 08% do público participante não utiliza a biblioteca da IES é 

necessário rever qual o meio de estudo desses 23,08% dos acadêmicos do curso de 

Ciências contábeis. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), não foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das plataformas virtuais da biblioteca.  

Observação: O retorno da bibliotecária é que apesar de se disponibilizar para ajudar no uso 

das plataformas da biblioteca, não há demanda quanto a dificuldades em acessos. Outra 

observação é que na própria plataforma tem o tutorial que auxilia os usuários. 

Sugestão: Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. 

 Este é o profissional responsável pela biblioteca, é quem vai buscar soluções junto aos 
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fornecedores caso a dificuldade seja no produto. 

 

10 A estrutura do ambiente virtual da IES disponibiliza ferramentas (materiais 

didáticos, aulas gravadas, vídeos etc.) para continuidade das aulas em meios 

digitais que favoreceram a aprendizagem de forma: 

 

As ferramentas de estudos disponibilizadas pela IES foram avaliadas pelos participantes 

como potencialidade com 60% das respostas nas variáveis excelente e muito bom, 

enquanto na avaliação anterior o item foi avaliado com 44,45%. Com este resultado 

caracteriza evolução na concepção do público avaliador neste quesito para potencialidade 

conforme os parâmetros definidos pela comissão para análise dos dados desta avaliação. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), foi 

observado dificuldades quanto ao usabilidade das ambientes virtuais. Foi apontado 

dificuldades e elogios na utilização das ferramentas. 

Satisfeitos: A Instituição utilizou – se dos meios necessários nesse período conflituoso; os 

profissionais são capacitados e interagem para a que aprendizagem seja de qualidade; 

mesmo sendo virtual a aprendizagem foi muito boa. 

Insatisfeitos: Relato de dificuldades de aprendizagem no formato virtual; a qualidade da 

aprendizagem cai muito; suporte do teams é demorado, deveria ter mais agilidade no 

atendimento. 
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Avaliação: Avaliação Institucional 2021 - Docentes (Pandemia) 

Tipo Avaliação: Instituição 

Validade: De 19/10/2021 à 30/10/2021 

 

Avaliação da Instituição pelo Docente 

1 O andamento das solicitações virtuais destinadas à Secretaria Acadêmica no período de 

pandemia ocorre de forma: 

 

 

Comparando o resultado das solicitações virtuais destinadas à Secretaria 

Acadêmica no período de pandemia, houve avanço na concepção dos docentes em 2020, 

o item foi avaliado em 84,21%, 2021, foi avaliada com 90,91% dos participantes apontando 

as variáveis excelente e muito bom, conforme parâmetros para análise da avaliação em 

curso, o atendimento online da Secretaria Acadêmica foi avaliado como potencialidade. 

 A relação da Secretaria acadêmica com os docentes é estreita e profissional 

garantindo o bom atendimento ao corpo docente. Prova disso são os resultados de 

satisfação com os serviços destinados ao setor.  
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2 O retorno das solicitações à biblioteca referente aos recursos informacionais (Minha 

Biblioteca, Saraiva digital, entre outras), no período de pandemia, ocorre de forma: 

 

Avaliando o funcionamento das plataformas virtuais da biblioteca atendeu suas 

expectativas no período de pandemia, quanto ao retorno das solicitações à biblioteca 

referente aos recursos informacionais (Minha Biblioteca, Saraiva digital, entre outras), 

no período de pandemia. Os docentes avaliaram em 2020 como potencialidade com 

73,68%, nas variáveis excelente e muito bom. Em 2021 foram 77,28% nas mesmas 

variáveis configurando permanência de potencialidade nas duas avaliações quanto ao 

acervo 100% virtual da biblioteca. 

Um quesito que chama atenção da equipe da comissão própria de avaliação, são os 

22,73%  dos docentes que responderam na opção “não se aplica ou não utilizei estes 

serviços”. Levando em consideração o acervo ser 100% virtual é uma questão que merece 

ser discutida com o grupo de avaliadores para um melhor entendimento quanto ao resultado 

obtido. 

Na questão aberta foi observado alguns itens como:  

A Biblioteca deveria disponibilizar, no entanto, as normas da ABNT relacionadas a 

TCC, tal qual é feito em outras faculdades. São oferecidos livros sobre metodologia 

do trabalho científico, mas não há acesso direto à própria ABNT. 

 

Sugestão do um avaliador: Também acredito que seria muito interessante um videozinho 

institucional ensinando como funciona a biblioteca online, como pesquisar dentro da 

Minha Biblioteca, dentro da Biblioteca da Saraiva, dentro dos periódicos. Muitos 

alunos não sabem usar a ferramenta (principalmente devido à dificuldade de lidar 

com tecnologia) e acabam não utilizando um recurso tão bom e que os permite ter 

acesso a tantos livros! 



61 

                                                Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

 

Retorno da Biblioteca a respeito dos questionamentos dos avaliadores:  

 

 retorno do profissional responsável é que apesar de se disponibilizar ajuda quanto ao 

uso das plataformas da biblioteca, não há demanda quanto a dificuldades em 

acessos, nem por parte de docentes quanto por discentes.  

 Outra observação é que na própria plataforma tem o tutorial que auxilia os 

usuários. 

 Quanto ao questionamento de disponibilização da ABNT foi pontuado que a 

faculdade mantém assinaturas das normas da ABNT ONLINE desde 2015. Está 

disponível através do   LINK da Biblioteca no portal da faculdade – entrar em contato 

com a bibliotecária para mais informações. 

Sugestão da equipe da CPA: 

 Em casos de dificuldades com as plataformas virtuais procure a bibliotecária. Este é 

o profissional responsável pela biblioteca, é quem vai buscar soluções junto aos 

fornecedores caso a dificuldade seja no produto. 

 Se faz necessário um canal de comunicação/telefone entre a biblioteca e o público.  

 Promover divulgação dos setores da IES e suas respectivas funções.  

Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: A Biblioteca online é 

muito boa e eu a utilizo com frequência para elaboração de minhas 

aulas.  

 

3 No que se refere as aulas remotas no período de pandemia, os meios digitais 

utilizados pela instituição atendem de forma: 

 

 



62 

                                                Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

 

No que se refere as aulas remotas no período de pandemia, os meios digitais 

utilizados pela instituição. Os docentes avaliaram como potencialidade com 84,21% em 

2020 e 86,36% em 2021. É uma avaliação expressiva para a IES, que em um momento 

atípico de saúde pública, o qual afetou todo o rito da sociedade, se reorganizou na 

modalidade de ensino virtual e atendeu as expectativas de seu quadro de docentes. 

4 O andamento das solicitações destinadas à coordenação do seu curso ocorre de 

forma: 

 

Na concepção dos acadêmicos participantes do processo avaliativo, avaliaram este 

item como potencialidade com 78,95% na avaliação de 2020, em 2021 foram 86,36% dos 

docentes nas variáveis excelente e muito bom. Identificando que os docentes estão 

satisfeitos com desempenho da coordenação de seu curso. Houve avanço no percentual em 

relação a avaliação anteiror.  

 

Na questão aberta foi observado alguns itens como:  

Uma observação na questão aberto foi que o coordenador, nos últimos meses ele pouco 

tem feito comunicações com os professores, tão quanto respondido as mensagens. 

Ainda na questão aberta foi proferidos alguns elogios como: Com relação à avaliação 

da coordenação, considero o Professor Romualdo o melhor coordenador. 
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5 O apoio técnico da TI /suporte para as aulas virtuais no período de pandemia, 

atenderam de forma: 

 

Na visão dos Docentes, o apoio técnico da TI/suporte para as aulas virtuais no período 

de pandemia, foi uma potencialidade nos dois períodos avaliados com 89,47% no primeiro 

ano avaliado e 95,45% no segundo ano, nas variáveis excelente e muito bom. É um 

resultado expressivo porque foi um processo de implantação de um novo formato de aula e 

a TI foi fundamental nessa mudança. Com este resultado demonstra que a equipe está a 

altura na qualidade de prestação de serviços na área. 

Na questão aberta (Onde o avaliador pode complementar e expor sua opinião), houve 

também relatos de satisfação como: João Vitor foi extremamente solícito quando 

acionado, merecendo destaque na avaliação. 

6 A estrutura do ambiente virtual da Fasec disponibilizou ferramentas para postagem 

de (materiais didáticos, aulas gravadas, vídeos etc.) que contribuiram para 

continuidade das aulas em meios digitais que favoreceram ao processo ensino e 

aprendizagem de forma: 

 

Docentes com 78,95% em 2020 e 95,45% em 2021, configurando potencialidade nas duas 

avaliações. Concluindo que o ambiente virtual utilizado atende as expectativas do docentes.  



64 

                                                Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

 

Na questão aberta foi observado alguns itens como:  

 

 Apesar das dificuldades advindas da crise pandêmica, foi possível manter um ritmo de 

trabalho remoto com os discentes sem grandes prejuízos na qualidade do ensino, 

fazendo uso dos recursos tecnológicos para aproximá-los da prática profissional 

(audiências online, sessão virtual do TJTO e outros).  

 

OUTRAS OBSERVAÇÕES E OU REFLEXÕES PROFERIDAS PELOS MESTRES: 

 

 Somos fortes. Seremos vitoriosos quando o nosso foco é EDUCAÇÃO. Amo esta IES, 

como celeiro de ideias, e por poder contribuir com vidas acadêmicas. 

que esperam melhorias profissionais, olhando para o futuro com a perspectiva de boas 

informações que geram conhecimentos que os transformam em gestores competentes. 

 A Faculdade esteve sempre apoiando os docentes e discentes neste momento 

pandêmico. Gratidão! 

 Parabenizar a Diretoria Geral que não mede esforços em oferecer condições para 

Ministrarmos as Aulas, a Coordenação do Curso ADM e toda Equipe de 

APOIO Administrativo (RETAGUARDA) que Sempre são Prestativos. 

AGRADECIMENTOS ESPECIAL AOS NOSOS Alunos por escolherem a FASEC 

COMO PARCEIRA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. 

 Estimular os professores e colaboradores a vestirem a camisa da IES. Uma instituição, 

cujo mantenedor cria um ambiente em nuvem para "vigiar" o trabalho das coordenações 

é totalmente desestimulante. Atraso no pagamento dos salários desde maio de 2021, 

ensejando motivação para rescisão contratual por justa causa, além de denúncia junto 

ao Ministério Público do Trabalho. A mantenedora não está lidando com robôs, mas 

com  seres humanos, que precisam se sentir valorizados e estimulados. 

 Na qualidade de docente, obtive um retorno satisfatório da instituição em todas as 

demandas que se fizeram necessárias no período da pandemia, de modo que não há 

qualquer ocorrência negativa digna de registro na avaliação.  

 Os funcionários Katiuscia, Elvio e João Vitor foram extremamente solícitos quando 

acionados, merecendo destaque na avaliação. 

 Apoio institucional está sendo totalmente satisfatório 
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Avaliação: Avaliação Institucional – Funcionários Administrativos 2021. 

Tipo Avaliação: Instituição 

Período da Aplicação: De 19/10/2021 à 30/10/2021 

 

Total de 11 avaliadores, obteve-se 8 (72,7%) respostas (Não considerando respostas 

marcadas como Não Avaliei/Utilizado pelo participante). 

Avaliação da Instituição pelo Técnico Administrativo 

 

ANÁLISES DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

1 As informações internas no período de pandemia fluíram de forma: 

 

Entre os tecnicos administratvos, as informações internas no período de pandemia 

foram avaliadas como fragilidade com 33,33%, nas variáveis excelente e muito bom na 

avaliação referente a 2020 de como potencialidade com 62,50% em 2021 conforme 

parâmetros definidos pela equipe da CPA para essa avaliação. Houve avanço na avaliação 

da comunicação interna entre a equipe de funcionários Administrativos.  

A IES buscou se adequar à situação do momento e atender da melhor forma para não 

haver prejuízos no ambiente de trabalho.  
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2 No período de pandemia, o espaço físico destinado ao desenvolvimento das 

atividades administratives proporcionaram condições de trabalho de forma:  

 

Quanto ao questionamento, no período de pandemia, o espaço físico destinado ao 

desenvolvimento das atividades administrativas oporcionaram condições de trabalho, 

55,55% em 2020 e 25% em 2021, do público administrativo participante responderam nas 

variáveis excelente e muito bom, configurando assim como fragilidade a organização dos 

espaços. A IES fez o distanciamento necessários conforme as orientações dos órgãos de 

saúde. Além de implantar atendimentos virtuais para cumprir o distanciamento social.  

3 Você percebeu investimentos em recursos e equipamentos de trabalho no período 

de pandemia? 

 

Quanto a percepção da equipe administrativa, dos investimentos em recursos e 

equipamentos de trabalho no período de pandemia, conforme os parâmetros definidos 

para análise desta avaliação da IES, o item foi avaliado como fragilidade com 55,55% em 

2020 e 37,50% em 2021, nas variáveis excelente e muito bom.  

 A IES, disponibilizou potes de álcool em todas as mesas de trabalho, forneceu duas 

mascaras caseiras para um dos funcionários da equipe administrativa e reorganizou os 

ambientes de trabalho de acordo com as orientações dos órgãos de saúde.  
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4 Você percebe limpeza nas instalações administrativas?  

 

Quanto a percepção da limpeza nas instalações administrativas, a equipe 

administrativa da Faculdade Serra do Carmo, avaliou como potencialidade com 88,89% em 

2020 e 75% em 2021, nas variáveis excelente e muito bom.   

Questão Aberta foi proferido alguns comentários 

 Sugiro mais interação da Direção com as equipes. O melhor caminho é o trabalho 

em equipes "Professores, Funcionários Administrativos e Direção juntos, 

conhecedores dos problemas reais da faculdade é melhor para achar as soluções. 

Todos juntos na mesma direção para o crescimento da FASEC. 

 Nada a declarar. Depois vários comentários em todas as CPA, nenhuma das 

demandas administrativas nunca foram de fato apreciadas, que fica difícil repetir tudo 

de novo todo ano. 

 Se implantasse um plano de saúde e vale alimentação ajudaria muito. 

 É necessário um local mais adequado para descanso; plano de saúde, vale 

alimentação para os funcionários; um carrinho para transporte de produtos de 

limpeza nas dependência da Faculdade é muito necessário. 

 


