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1. INTRODUÇÃO
O Projeto de Avaliação Institucional baseia
baseia-se nas diretrizes oriundas da Comissão Nacional
de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e no novo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), instituídos pela Lei n°. 10.861, de 14 de abril de 2004.
Com a finalidade construtiva e formativa, o SINAES busca ser permanente e envolver toda a
comunidade acadêmica, desenvolvendo a cultura de avaliação na IES. Em decorrência desse
envolvimento da comunidade como sujeitos da avaliação, todos passam a ficar comprometidos
com as transformações e mudança
mudanças no que se refere à qualidade.
Dentre os princípios e diretrizes fundamentais do SINAES, destacam
destacam-se
se os seguintes
Princípios:
●

Melhoria da qualidade da educação superior;

●

Responsabilidade social;

●

Orientação da expansão da sua oferta.

Diretrizes:
● Aumento permanente de sua eficácia institucional;
●

Efetividade acadêmica e social;

●

Promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais;

●

Valorização de sua missão pública;

●

Promoção dos valores democráticos;

●

Respeito à diferença e à diversidade;

●

Afirmação da autonomia e da identidade institucional.

Dessa forma, a proposta implantada e seguida pela CPA desta IES parte dos seguintes
Pressupostos:
●

A avaliação é uma leitura orientada da realidade, segundo critérios pré
pré-estabelecidos,
de acordo com padrões
drões de qualidade desejados;

●

A finalidade última da avaliação não é classificar nem selecionar e excluir. Seus
resultados devem ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas,
estratégias que vão ao encontro das intenções educativas e respon
responsabilidades sociais
da IES.

As complexidades das atividades realizadas e das informações obtidas por esta CPA estão
consolidadas esquematicamente por Fragilidades e Potencialidades de cada uma das 10
dimensões preestabelecidas pelo SINAES.

2. CURSOS DE GRADUAÇÃO BACHARELADO PRESENCIAL
PRESENCIAL– TURNO
NOTURNO
●

ADMINISTRAÇÃO,

●

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA,

●

ENGENHARIA CIVIL,

●

ENGENHARIA ELÉTRICA,

●

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO.

●

ADMINISTRAÇÃO EAD

●

CIÊNCIAS CONTÁBEIS EAD

2.1 - SITUAÇÃO LEGAL DA FACULDADE
CURSO

ÓRGÃO
AVALIADOR

SITUAÇÃO
DO CURSO

NOTA
CONCEI
TO

Faculdade Figueiredo
Costa - FIC

Portaria MEC
289/16

RECREDENCIADA

3

Engenharia Ambiental e
Sanitária

Portaria MEC
916/18

2º
RECONHECIMENT
O

4

Engenharia Civil

Relatório
INEP/MEC/19

RECONHECIDO

3

Engenharia de Produção

Portaria MEC
916/18

2º
RECONHECIMENT
O

3

Engenharia Elétrica

Relatório
INEP/MEC/19

RECONHECIDO

3

Administração

Portaria MEC
269/17

Faculdade Figueiredo
Costa - FIC

Portaria MEC 90/18

Portaria MEC
356/18
Portaria MEC
Administração - EAD
356/18
• OBS: A NOTA obedece a escala de 1 a 5.
Ciências Contábeis - EAD

3º
RECONHECIMENT
O
CREDENCIADA
EAD

4
3

AUTORIZADA

4

AUTORIZADA

3

MANTENEDORA – 1343
Nome: União de Faculdades de Alagoas Ltda. - UNIFAL
Dirigente: Leandro Xavier Timóteo
Endereço: Rua Barão de Jaraguá, 398, Jaraguá, Maceió/AL.
CEP: 57.022-140
Fone e Fax: (82) 3326-8069
8069
E-mail:
mail: diretoria@faveni.edu.br

MANTIDA – 2042
Nome: Faculdade Figueiredo Costa - FIC
Diretor Presidente: Leandro Xavier Timóteo
Endereço: Rua Barão de Jaraguá, 398, Jaraguá, Maceió/AL
CEP: 57.022-140
Fone e Fax: (82) 3326-8069
8069
E-mail: fic@ficunifal.edu.br

2.2 HISTÓRICO, MISSÃO, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS
2.2.1 – HISTÓRICO
A mantenedora União de Faculdades de Alagoas - UNIFAL é a concretização de um ideal de
uma família, a Figueiredo Costa que a implantou e posteriormente orientou e apoiou ao longo
dos anos de existência, transformando
transformando-a em um centro por Referência
eferência do pensamento sobre a
realidade socioeconômica alagoana e brasileira, com eficientes convênios com universidades
nacionais e internacionais, atuando com vocação pioneira, preocupação com a qualidade e
seriedade de propósitos.
Em 1989, a UNIFAL era
ra a CORESE Consultoria e iniciou o Desenvolvimento Profissional dos
alagoanos e região, em um cenário pobre e desolador, com uma quantidade muito grande de
Talentos Humanos capazes de modificar aquele estado de coisas e é isso que vemos hoje, na
nossa região,
ião, um lugar de gente sempre preocupada com o saber e se capacitando para
acompanhar o dinamismo das descobertas tecnológicas da comunicação e da globalização.
As nossas principais atividades sempre foram: Os cursos de curta e longa duração,
treinamento e aperfeiçoamento, pós
pós-graduação lato-sensu,
sensu, o intercâmbio e parcerias com
universidades do Rio de Janeiro e da Europa.
Essas Iniciativas de pleno sucesso foram massificando a credibilidade da instituição e
estruturando a organização em suas bases mais cru
cruciais
ciais que são: o suporte financeiro, o
suporte de infraestrutura física e a infraestrutura de pessoal, culminando no surgimento da
mantida Faculdade Cidade de Maceió, cujo credenciamento e autorização do curso de
Administração (com 240 vagas anuais) e reco
reconhecimento
nhecimento do curso, se deram pelas Portarias
MEC nº 2.245, 2.246/2004 e 56/2009, respectivamente. A portaria que define a nova
nomenclatura de Faculdade Figueiredo Costa – FIC, se deu pela Portaria MEC nº 600 de 13
de setembro de 2006.

2.2.2 – MISSÃO
“Produzir
roduzir e disseminar conhecimentos, experiências com vistas à formação de profissionais
comprometidos com o desenvolvimento econômico
econômico-social
social e aptos à participação na vida
social, cultural e científica do país”.
A FIC, para alcançar a sua missão, deve: Ger
Gerar,
ar, preservar e disseminar o conhecimento,
conduzindo ensino de qualidade, que sejam úteis ao homem, à sociedade e à preservação do
meio em que vive, bem como apoiando as atividades culturais; desenvolver um amplo leque
de programas educacionais, preparand
preparando
o graduandos, especialistas e pré-profissionais,
pré
para
que estejam aptos ao exercício profissional competente e à participação no desenvolvimento
do País.

2.2.3- PRINCÍPIOS
●
Flexibilidade na organização do currículo;
●
Caracterização da formação acadêmica e profissional, de acordo com a inserção local,
regional e nacional da instituição;
●
Liberdade na definição do perfil profissional do egresso;
●
Compreensão da necessidade da formação acadêmica continuada;
●
Desenvolvimento da capacidade intelec
intelectual e profissional;
●
Definir estratégias de ensino
ensino-aprendizagem
aprendizagem que contribuam para a formação
acadêmica e para a redução dos índices de evasão;

●
Orientação para a transversalidade curricular, tais como: ética, responsabilidade social,
cidadania;
●
Formação de profissional generalista, no intuito de antecipar transformações sociais;
●
Inclusão de outras experiências de ensino
ensino-aprendizagem
aprendizagem baseadas em princípios de
sintonia e sinergia com a realidade local, regional, nacional e internacional advinda
advindas de
movimentos de pesquisa que aproximem a comunidade interna das necessidades atuais
emergentes das novas populações e culturas;
●
Valorização do conhecimento Inter e multidisciplinar;
●
Ressignificação da teoria e prática, por meio de pesquisa bibliográ
bibliográfica;
●
Liberdade institucional para criar o seu diferencial competitivo.

2.2.4- PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS QUE NORTEIAM OS PROJETOS
PEDAGÓGICOS DA FIC
A Faculdade Figueiredo Costa (FIC) pauta seu trabalho pelos princípios religiosos espirituais,
acredita no fortalecimento do homem. Prepara
Prepara-o
o para superar os condicionamentos sociais e
individuais, e para desenvolver seu projeto de vida, proporciona uma formação profissional
sólida, conjugada com o senso crítico
crítico-criativo
criativo e comprometida com a realidade sociocultural
sociocul
e
política.
A Instituição é consciente de que os cursos de graduação têm por função preparar indivíduos
para o exercício de uma profissão, mas a sua formação humanística é um compromisso para a
formação do cidadão crítico, reflexivo e consciente de seu papel na sociedade.
A capacidade de “investigação” e a de "aprender a aprender" são condições necessárias para
que o profissional possa assimilar os constantes e novos desafios da sociedade
contemporânea, em uma era de rápidas, constantes e profundas mudanças. Para tanto, o
compromisso construtivo deve estar presente em todas as atividades curriculares, de modo a
criar as condições necessárias para o permanente processo de educação continuada.
Evidencia-se,
se, assim, a importância da iniciação à prática da pesquisa e ao envolvimento com
a extensão, como forma de difusão do conhecimento “aponta para uma redução do tempo em
sala de aula, para trabalhos de síntese e integração do conhecimento e para trabalhos
complementares extraclasses como iniciação cient
científica,
ífica, estágios, visitas, projetos
multidisciplinares, desenvolvimento de protótipos, monitorias”... (Resolução CNE/CES/MEC
11/2002).
Os projetos pedagógicos dos cursos da FIC são fundamentados nesses princípios e normas.

2.2.5 - POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO
Flexibilidade na organização do currículo; Caracterização da formação acadêmica e
profissional, de acordo com a inserção local, regional e nacional; Liberdade na definição do
perfil profissional do egresso; Compreensão da necessidade da formaçã
formação acadêmica
continuada; Desenvolvimento da capacidade intelectual e profissional; Definir estratégias de
ensino-aprendizagem
aprendizagem que contribuam para a formação acadêmica e para a redução dos
índices de evasão; Orientação para a transversalidade curricular, tai
tais como: ética,
responsabilidade social, cidadania; Formação de profissional generalista, no intuito de
antecipar transformações sociais; Inclusão de outras experiências de ensino
ensino-aprendizagem
baseadas em princípios de sintonia e sinergia com a realidade lo
local,
cal, regional, nacional e

internacional, advindas de movimentos de pesquisa que aproximem a comunidade interna das
necessidades atuais emergentes das novas populações e culturas; Valorização do
conhecimento Inter e multidisciplinar; Ressignificaçã
Ressignificação
o da teoria e prática, por meio de pesquisa
bibliográfica; Liberdade institucional para criar o seu diferencial competitivo. Prevista no PDI.

2.2.6 - POLÍTICA DE EXTENSÃO
Disseminação e divulgação da produção acadêmica (publicações e eventos); Prestação de
serviços (assessorias, consultorias e outros atendimentos); Atividades culturais (produtos e
manifestações artísticas); Atividades político
político-sociais
sociais e comunitárias (movimentos políticopolítico
sociais e comunitários diversos). Prevista no PDI.

2.2.7 - POLÍTICA DE PESQUISA
A pesquisa é entendida como princípio de formação, indissociável do ensino e da extensão.
Como se estabelece no Projeto Institucional da FIC, a pesquisa deve ser entendida como
atividade que atravessa a sala de aula, não como atividade superio
superior ou exterior à prática
pedagógica, mas como necessidade cotidiana, partindo da prática e voltando a ela para
aprimorá-la.
la. O foco da FIC é o mercado de trabalho, porém contribui nesse ponto com a
iniciação científica caracterizada pela disciplina curricula
curricular MTP – Métodos e Técnicas de
Pesquisa, ponto de apoio para o estágio, TCC, trabalhos, relatórios e artigos acadêmicos
assim como o módulo opcional Metodologia da Pesquisa Científica, todos com o incentivo
claro à carreira do magistério e a educação contin
continuada.
uada. Prevista no PDI.
2.3- OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS OBJETIVO GERAL DA FIC
Consolidar-se
se como instituição de referência em diversas áreas da ciência e ampliar sua
capacidade de envolvimento social e científico.

2.3.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA FIC
●
Atender à comunidade por meio de projetos intra e extra campus que promovam a
aprendizagem da vida em comunidade e prepare os alunos para participar ativamente em um
projeto de sociedade e permitam colocar em prática o aprendizado, sua pertinência e eficácia.
●
Ajustar-se
se às transformações representadas pelas conquistas tecnológicas.
●
Estimular parcerias e convênios com instituições nacionais e internacionais,
governamentais e/ou não-governamentais,
governamentais, visando à execução de projetos destinados à
produção
ão de conhecimentos acadêmicos, científicos, tecnológicos, culturais e artísticos.
●
Manter processos administrativos dinâmicos que permitam uma gestão eficaz e
eficiente nos cursos da instituição.
●
Valorizar o corpo docente como agente privilegiado na co
consecução
nsecução dos objetivos
institucionais.
●
Assumir o corpo discente como centro das ações institucionais.
●
Produzir e promover a divulgação de conhecimentos científicos, culturais e técnicos.
●
Compreender a avaliação institucional contínua como instrumento para a melhoria da
qualidade das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de gerenciamento
institucional.

3- PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI
As linhas gerais de avaliação do PDI, tem como instrumento de gestão, atentam para o
atendimento das decisões estratégicas da FACULDADE FIGUEIREDO COSTA e para a
reafirmação de seu diferencial competitivo. Consideram, ainda, o atendimento às demandas
sociais, educacionais e tecnológicas apresentadas pela comunidade e pelo mercado de
trabalho,
ho, como balizadores para a expansão e seu desenvolvimento.
Anualmente, o PDI é redimensionado como resultado de um processo de avaliação, da
construção de ideias, de novas políticas e de ações estratégicas decorrentes de indicadores
da avaliação institucional
ional e de tendências do cenário da educação superior do país.
No processo de atualização do PDI, a missão institucional é considerada como um eixo
referencial para o acolhimento das recomendações da comunidade acadêmica e das
exigências da sociedade, de forma a reafirmar a pertinência e a autenticidade institucionais e
sociais.
A integração entre o PDI e o processo de autoavaliação institucional busca, portanto, qualificar
o grau de cumprimento da missão institucional na contribuição da FACULDADE FIGUEIR
FIGUEIREDO
COSTA para o sistema de ensino superior de sua região de inserção, de modo a se distinguir
das demais IES em sua área de atuação e no sistema federal de ensino superior, sendo
efetiva na contribuição ao desenvolvimento sustentável da sociedade.
A metodologia de planejamento adotada pela FACULDADE FIGUEIREDO COSTA é
aprimorada anualmente, inicia
inicia-se
se com a análise, pela administração superior, dos objetivos e
metas do PDI, o que gera a definição de prioridades para o ano. Esses objetivos e metas
orientam
ntam o alinhamento das ações com a missão, as políticas e os princípios institucionais.
Ao final de cada ano é realizado um auto estudo avaliativo do desempenho institucional,
tomando como base o PDI, utilizado pelos dirigentes como reflexão das atividade
atividades
desenvolvidas e como base para a adoção de mudanças e dos ajustes necessários ao
aprimoramento institucional permanente.
Tendo como referência a sua missão e seus objetivos institucionais expressos em seu
Regimento Geral, a FACULDADE FIGUEIREDO COSTA es
estabeleceu
tabeleceu como objetivos para o
período 2021/2025:
●
Ministrar cursos de graduação e pós
pós-graduação
graduação lato sensu presenciais e a distância,
que atendam às demandas sociais e às necessidades do mercado de trabalho regional e
nacional, face aos desafios contem
contemporâneos, integrando-os
os à investigação científica e à
extensão;
●

Implantar as políticas institucionais, em consonância com a sua missão;

●
Empreender um processo educativo que contribua para o pleno desenvolvimento do
aluno, seu preparo para o exercício da cidadania, empreendedorismo e inovação e sua
formação profissional;
●
Garantir a participação dos membros da comunidade acadêmica nas decisões
colegiadas;

●
Desenvolver a investigação científica e extensão, visando promover a sua articulação
com
m a sociedade, transferindo para esta o conhecimento produzido e captando novas
demandas e necessidades da sociedade, de forma a orientar a produção e o desenvolvimento
de novos conhecimentos na IES;
●
Manter corpo docente, corpo de tutores e corpo técnic
técnico-administrativo
administrativo qualificados,
atualizados, motivados e, sobretudo, comprometidos com a missão institucional;
●
Garantir estímulos ou incentivos profissionais para a qualificação acadêmica dos
docentes, tutores e técnico--administrativos;
●
Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico,
financeiro e cultural;
●
Proporcionar uma formação profissional que privilegie a educação ambiental, os
direitos humanos, as relações étnico raciais, as relações socioambientais e econômicas como
horizonte de qualidade de vida e equilíbrio ambiental e a sustentabilidade;
●
Implantar políticas afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade
étnico-racial;
●
Empregar a avaliação institucional como estratégia de con
conhecimento da própria
realidade institucional;
●

Consolidar as dimensões do SINAES no âmbito da Instituição;

●

Disponibilizar infraestrutura física, tecnológica e acadêmica;

●

Garantir a auto sustentabilidade financeira.

Após a análise dos resultados a CPA submete o documento para a administração superior da
FACULDADE FIGUEIREDO COSTA – FIC, solicitando que as sugestões presentes no
Relatório de Autoavaliação sejam inseridas no planejamento estratégico, já que este é um dos
documentos que norteia a tomad
tomada
a de decisão à nível de gestão superior. O acompanhamento
da efetivação prática das sugestões emanadas pela CPA é feito no decorrer do ano, através
do Balance Score Card.
Anualmente, a CPA promove a avaliação da metodologia utilizada, com o objetivo de
aperfeiçoar
erfeiçoar o processo de autoavaliação, como instrumento de planejamento e gestão
acadêmico-administrativo
administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior,
aprovadas pelo poder público.
É importante considerar que no processo crítico de análise d
dos
os dados são priorizados o
caráter científico, situacional e estratégico das situações
situações-problemas
problemas encontradas. Dessa forma
objetiva-se
se uma compreensão mais responsável acerca de aspectos positivos e negativos
identificados na avaliação. São considerados ain
ainda
da os diversos “olhares” dos colaboradores e
gestores acerca da mesma situação.
A problematização sobre as dimensões pesquisadas deve inicialmente considerar os vieses
qualitativo e quantitativo, apontamentos encontrados através dos instrumentos de avalia
avaliação.

No entanto o processo de abordagem sobre determinada situação diagnosticada como
problemática, por exemplo, deve presumir uma aproximação crítica que considere a história
institucional do fato, os diferentes “olhares” e demandas por parte dos segmentos con
consultados,
bem como a disponibilidade administrativa, pedagógica e financeira para a resolução do
quadro problemático.
Os dados e as informações são analisados e inseridos no Relatório de Autoavaliação
Institucional, ressaltando-se
se os avanços e desafios a serem enfrentados, principalmente em
função do que deve ficar evidenciado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no
perfil e na identidade da IES.
Os avanços relatados devem utilizar, também, os eixos, dimensões e indicadores que possam
contribuir
buir para as melhorias serem implementadas pela FACULDADE FIGUEIREDO COSTA.
Os desafios são desenvolvidos com base na análise dos eixos, dimensões e indicadores, bem
como nos mesmos instrumentos utilizados para identificação dos avanços alcançados pela
instituição.
As dificuldades detectadas indicam pontos que a FIC deve concentrar esforços, para encontrar
alternativas de superação dos desafios e que será objeto de planos de ação para melhoria das
atividades acadêmicas e de gestão.
As sugestões das açõess para o Plano de Melhoria estão fundamentadas na análise dos dados
e das informações descritas nas seções do Relatório da Autoavaliação.
O plano trata de uma análise global em relação ao PDI, a identidade da IES e o processo de
autoavaliação institucional,l, contemplando todos os eixos e dimensões do instrumento da
avaliação realizada.

4. AVALIAÇÃO EXTERNA
O ENADE, como parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
objetiva aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdo programáticos
previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades
para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e às suas
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão,
ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
A avaliação do ENADE incluiu um grupo de estudantes selecionados, os concluintes, os quais
se encontravam cursando o último ano da graduação. O ENADE foi operac
operacionalizado por meio
de uma prova, do Questionário de Percepção sobre a Prova e do Questionário do Estudante.
A finalidade da aplicação do Questionário do Estudante foi a de compor o perfil dos
participantes, integrando informações do seu contexto às suas percepções e vivências, e a de
investigar a capacidade de compreensão desses estudantes frente à sua trajetória no curso e
na Instituição de Educação Superior (IES), por meio de questões objetivas que exploraram a
função social da profissão e os aspectos fundamentais da formação profissional.

As informações constam em relatório que traduzem os resultados obtidos a partir da análise
dos dados dos estudantes do último ENADE ano 2019. A prova foi resolvida por estudantes
concluintes. Todos os resultados dos cursos foram obtidos com base nas análises que
consideraram o total de estudantes convocados e presentes ao exame.

5. APRESENTAÇÃO DA CPA
Este relato institucional atende à exigência da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N.°
62/2014, que objetiva
va ser uma ferramenta para acompanhamento e verificação dos processos
de gestão da instituição frente aos resultados de avaliação interna e externa.
A Comissão Própria de Avaliação - CPA é composta por representantes de todos os
segmentos da comunidade acadêmica e, também, da sociedade civil organizada tendo como
principais Objetivos:
●

Promover a melhoria dos resultados através das indicações dos relatórios da auto
avaliação;

●

Promover a qualidade educativa através da avaliação institucional;

●

Fazer com que
e a avaliação não seja vista como ferramenta de medição somente, mas
sim como um modo de alcançar melhorias educativas;

●

Sistematizar as experiências decorrentes da auto avaliação, aplicando a competência
institucional para desenvolver a meta
meta-avaliação;

●

Desenvolver
envolver o autoconhecimento institucional por meio de análise da eficácia
educacional e social de suas atividades e da eficiência de seu funcionamento; articular
a participação dos integrantes da comunidade acadêmica e dos segmentos da
sociedade civil organizada.
nizada.

A CPA faz parte da efetiva implantação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
- SINAES e deve estar de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, documento
institucional que determina a missão e os objetivos da IES.
A auto avaliação
valiação na FIC representa um processo sistemático, com caráter diagnóstico e
formativo de autoconhecimento, estabelecendo condições que permitem a análise, revisão e a
redirecionamento de prioridades que são estabelecidas no Projeto de Desenvolvimento
Institucional- PDI.
A avaliação interna constitui o instrumento necessário para que a IES mantenha alinhado os
seus objetivos relacionados ao Ensino, a Extensão e a Pesquisa com as atividades que
acontecem no cotidiano acadêmico. Ë um processo permanente ten
tendo
do como principal objetivo
inventariar, apoiar, orientar e corrigir os aspectos avaliados, assim possibilitando a
reestruturação do processo educacional.
As atividades desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, com vistas a auto
avaliação, contam
ntam com o incentivo e comprometimento da Direção e buscam o envolvimento
de todos os que compõem a comunidade acadêmica e que podem contribuir e beneficiar
beneficiar-se
com a sua atuação: discentes, docentes e técnico
técnico- administrativos.

A CPA, devidamente constituída pela Direção da Instituição, leva em consideração para a sua
composição os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada e, sua
constituição estabelece consulta prévia aos agentes participantes do processo
processo, objetivando
seu integral envolvimento.
O processo de avaliação interna inicia
inicia-se
se com a sensibilização, que visa garantir a
participação de todos os agentes envolvidos, o que conduzirá, necessariamente, a resultados
mais consistentes, necessários para o sucesso de todo o processo avaliativo.
De acordo com o regulamento A CPA, instituída por Ato do Diretor da IES, é integrada pelos
seguintes membros:
I - 02 (dois) docentes;
II - 02 (dois) discentes;
III - 02 (dois) funcionários técnico
técnico-administrativos;
IV - 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada;
V - 02 (dois) sócios da mantenedora.

5.1 COMPOSIÇÃO DA CPA
Presidente da CPA:
Lucyo Wagner Torres de Carvalho / CPF 033.774.964
033.774.964-75
Secretária:
Luciana de Jesus Prazer Almeida / CPF 000.933.805-50
Representantes do Corpo Docente:
Josemildo Verçosa de Araújo Júnior / CPF 035.751.084
035.751.084-47
Maria Erika Bianor / CPF 894.564.834
894.564.834-87
Representante do Corpo Discente:
Arthur de Carvalho Costa Rodas / CPF 046.496.754
046.496.754-64
Ingrid Evelyn de Lima Souza / CPF 110.199.044
110.199.044-96
Representantes do Corpo Técnico Administrativo:
Hélvio Alfredo de Souza Pimentel / CPF 483.585.504
483.585.504-30
Paulo da Silva Costa / CPF 047.125.824
047.125.824-56
Representante da Sociedade Civil:
Carlos Eduardo Lima Cardoso da Silva / CPF 038
038.128.084-55
Roberto Paulo Félix / CPF 054.312.674
054.312.674-93

6. METODOLOGIA UTILIZADA NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Entendendo a educação como prática social e visando subsidiar o autoconhecimento da
FACULDADE FIGUEIREDO COSTA, a CPA realizaram um processo coleti
coletivo de auto
avaliação para diagnosticar a realidade institucional e, com isso, conhecer as fragilidades e
potencialidades da instituição.

Esta seção contempla os procedimentos metodológicos adotados no processo avaliativo de
2021. A primeira seção a
apresenta
presenta o delineamento do estudo e os eixos e dimensões
contempladas, bem como, a população de pesquisa, seus estratos e unidades de análise. As
seções seguintes descrevem o instrumento de coleta de dados utilizado, as técnicas de coleta
de dados, as escalas
las adotadas para avaliação e os critérios de análise considerados.
Por fim, a última seção apresenta as limitações enfrentadas para consecução do processo de
avaliação conduzido pela CPA, em 2021.
6.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO
O levantamento realizado pela CPA é um estudo aplicado, descritivo, de natureza
predominantemente quantitativa, do tipo survey, que adota o questionário estruturado como
instrumento de coleta de dados primários, disponibilizado aos respondentes por meio de
ambiente virtual. Quanto à delimitação temporal do levantamento realizado, em atenção ao
caráter parcial do presente relatório, estabelecido pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº
65/2014, essa é do tipo cross seccional, ou seja, analisa as perspectivas dos respondentes
acerca de determinadas variáveis em um momento específico no tempo.
Com vistas a atender ao estabelecido na Nota Técnica supracitada, as dez dimensões
previstas pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, foram acomodadas em cinco eixos
fundamentais. Esses eixos, b
bem
em como as definições constitutivas de cada dimensão
contemplada, são apresentados a seguir:
●

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional Dimensão 8: planejamento e avaliação.

●

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

●

Dimensão 1: a missão e o plano de desen
desenvolvimento
volvimento institucional.

●

Dimensão 3: a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultura
cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural.

●

Eixo 3:: Políticas Acadêmicas

●

Dimensão 2.1: política para o ensino.

●

Dimensão 2.2: políticas de extensão

●

Dimensão 2.3: políticas de pesquisa.

●

Dimensão 4: a comunicação com a sociedade.

●

Dimensão 9: política
políticas de atendimento aos estudantes.

●

Eixo 4: Políticas de Gestão

●

Dimensão 5: as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico
técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de
trabalho.

●

Dimensão 6: organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios.

●

Dimensão
são 10: sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

●

Eixo 5: Infraestrutura Física

●

Dimensão 7: infraestrutura física, especialmente a de ensino de pesquisa e de
extensão, biblioteca, recursos de informação e comunicação.

6.2 DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO DE PESQUISA E COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA
A população considerada no estudo é a comunidade acadêmica da FIC, que é composta por
três estratos particulares, que são, os docentes, discentes e técnico/administrativos.
Nesse momento, é importante ressaltar, que a consulta no segmento discente no presente
relatório concentrou-se
se nos alunos (as) regularmente matriculados (as) nos cursos superiores
de graduação ofertados na modalidade p
presencial.

6.3. INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS
Na realização da pesquisa optou
optou-se
se pelo questionário como instrumento de coleta de dados,
considerando que o mesmo possibilita quantificar, com melhor exatidão o objeto de pesquisa e
facilita a apresentação e interpretação dos resultados. Foram elaborados três questionários
com questões objetivas, sendo um para cada segmento de respondentes: docentes, discentes
e servidores técnico-administrativos.
administrativos. As questões foram elaboradas visando abranger os 5
eixos e dentro deles as 10 dimensões propostas pelo SINAES. As questões foram respondidas
como “ótimo”, “bom”, “regular”, “ruim”, “péssimo” ou “não conheço”. Além disso, cada questão
contava com um campo específico para comentários, sugestões ou crítica
críticas do respondente.
Devido às especificidades de cada segmento investigado, houve uma variação no número de
questões apresentadas em cada questionário. A coleta de dados se deu pelo acesso individual
do respondente ao questionário disponibilizado no ambient
ambiente
e virtual, a partir de qualquer local,
sem a interferência ou participação dos servidores no processo de preenchimento das
respostas.
Para acesso aos instrumentos de coleta de dados por parte dos discentes, os membros da
CPA utilizaram questionários virtu
virtuais.
ais. Os questionários foram disponibilizados eletronicamente
por meio do software livre “LimeSurvey”. Após a coleta dos dados, estes foram organizados
em gráficos e/ou através de percentuais de cada resposta, os quais são apresentados neste
relatório.
Assim, acredita-se
se que a metodologia usada pela CPA para o desenvolvimento da auto
avaliação institucional foi elaborada de acordo com a legislação que fundamenta o SINAES e
as diretrizes propostas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES).

6.4 ESCALAS E CRITÉRIOS DE ANÁLISES
As análises dos dados quantitativos coletados foram realizadas com base em medidas de
posição, a partir da sumarização dos dados coletados, com ordenação dos níveis de qualidade
atribuídos aos indicadoress ora avaliados. Para coleta dos dados primários, o questionário
elaborado contou com escalas ordinais do tipo Likert, de 6 (quatro pontos para registro das
avaliações atribuídas pelos segmentos consultados, sendo 5 (cinco) pontos de avaliação e a
última alternativa de escape “não conheço” conforme segue:
●

Ótimo: situação merecedora de notoriedade, distinção e excelência.

●

Bom: situação merecedora de destaque, reconhecimento e importância, porém não de
notoriedade e excelência.

●

Regular: situação intermediár
intermediária, neutra ou indiferente.

●

Ruim: situação que exige atenção quanto à qualidade.

●

Péssimo: situação que compromete a qualidade e que exige medidas corretivas
urgentes.

●

Não conheço: situação em que o respondente não tem conhecimento ou familiaridade
com o item em questão.

Para fins de análise, os critérios de avaliação foram agrupados em 4 identificadores de
resultados, da seguinte forma:
●

POSITIVO: agrupando os conceitos ÓTIMO e BOM;

●

REGULAR: considerando o conceito REGULAR;

●

NEGATIVO: agrupando os concei
conceitos RUIM, PÉSSIMO;

●

NÃO SE APLICA: considerando apenas a opção NÃO CONHEÇO.

Cabe destacar que, em virtude das peculiaridades de cada segmento consultado,
determinadas questões que constituem o instrumento de coleta de dados não foram
submetidas a determinados
os segmentos. Ou seja, questões que se referem exclusivamente aos
docentes não foram submetidas à apreciação dos servidores técnicos administrativos e
discentes.
Com base nos resultados e para definir linhas de ação, foi elaborado um quadro síntese
agrupado
do conforme a pontuação alcançada em determinado quesito. Dessa forma, é possível
identificar os aspectos relevantes do processo de avaliação e que deverão ser acompanhados
pela gestão da instituição. Essa síntese gerou os seguintes indicativos de ação:
●

MANTER: quando a avaliação POSITIVA é igual ou maior que 75%, considera
considera- se que
a questão atende os requisitos de qualidade e as ações referentes a esta questão
devem ser mantidas.

●

DESENVOLVER: quando a avaliação POSITIVA é igual ou maior que 50% e menor
que 75%, considera
considera-se
se que a questão não conseguiu atingir padrão de qualidade
exigido, mas pode melhorar a partir de ações pontuais.

●

MELHORAR: quando a avaliação POSITIVA é maior ou igual a 25% e menor que 50%,
considera-se
se que a questão não atende os requisitos mínimos de qualidade, estando
em situação crítica e merecendo atenção especial e ação rápida.

●

INTERVIR: quando a avaliação POSITIVA é menor que 25%, considera
considera-se que o
indicador necessita de intervenção imediata por parte da gestão, com implemen
implementação
de ações corretivas em caráter de urgência.

●

6.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO REALIZADO
Como limitação ao processo de avaliação implementado pela CPA, percebeu
percebeu-se que o número
de respondentes de cada Campus foi representativo. Dessa forma não se atribui pe
peso para as
dimensões de cada segmento.

7. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FIC
Neste capítulo são apresentados os quadros e gráficos referentes aos resultados do processo
de auto avaliação. Tais resultados estão agrupados por eixo, organizados internamente por
dimensão. Nos gráficos são apresentados com os percentuais agrupadas em:
●

POSITIVO (que soma as respostas dadas como ótimo e bom);

●

REGULAR (que utiliza apenas a resposta regular);

●

NEGATIVO (que envolve as respostas de tipo ruim, péssimo);

●

NÃO SE APLICA
A (indicado por não conheço). A CPA buscou traçar os comentários de
cada dimensão, não aprofundando nas respostas obtidas por questões, mas,
pontuando aspectos importantes que podem sinalizar estratégias para o planejamento
de novas políticas institucionai
institucionais.

●

7. 1 - BALANÇO CRÍTICO DA CPA
EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O Eixo 1 diz respeito ao Planejamento e Avaliação IInstitucional,
nstitucional, e traz na dimensão são
8 como a comunidade acadêmica percebe este planejamento.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
65
29
6
0

Considerando o planejamento institucional, de maneira geral nos segmentos Docente e
Técnicos administrativos - TAs, observa-se
se a necessidade de se buscar uma maior
participação e interação destes segmentos quanto ao planejamento institucional.

Especificamente o segmento de Técnicos administrativos, o incentivo à sua participação no
planejamento se faz necessária, pois, a colaboração dos servidores nos processos
institucionais é de total relevância para o bom andamento de todo o campus.
Quanto à qualidade deste instrumento de avaliação, também foi satisfatório o entendimento de
toda a comunidade acadêmica, considerando em sua maioria como positiva este tipo de
avaliação. Esta percepção reforça que este tipo de diagnóstico só vem a favorecer o bom
funcionamento das atividades, melhorar as inter
inter-relações
relações entre os segmentos, culminando no
melhor atendimento ao público, em geral.

DIMENSÃO 08: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
65
29
06
0

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
O Eixo 2, que trata do Desenvolvimento Institucional traz uma análise da percepção dos
segmentos Docente, TAs e Discente sobre a Missão e o Plano de Desenvolvimento
Institucional
tucional (PDI) assim como o papel desempenhado pela Instituição no fundamento
Responsabilidade Social.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
65
29
02
04

DIMENSÃO 01: MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Em relação ao grau de conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
observou-se
se de maneira geral que todos os segmentos podem ser melhorados. De maneira
específica, o segmento Discente apresentou um a
alto
lto índice de desconhecimento de
informações acerca do PDI com 35%dos discentes demonstrando desconhecer o Plano de
Desenvolvimento Institucional. No entanto, os segmentos dos TAs e Docentes também podem
ser melhorados. Com este diagnóstico faz
faz-se necessária
ia uma maior aproximação da gestão
junto aos os segmentos e mais transparência na divulgação de programas institucionais, que
carregam interesses importantes para toda a comunidade acadêmica.

Quanto à missão da FIC, observa
observa-se o reconhecimento de todos os segmentos quanto à
importância e atuação da FIC nas comunidades em que estão inseridos. Através desta
percepção bastante positiva, pode
pode-se
se verificar que a sua missão está sendo cumprida, ao
“Produzir e disseminar conhecimentos, experiências com vi
vistas
stas à formação de profissionais
comprometidos com o desenvolvimento econômico/social e aptos à participação na vida
social, cultural e científica do país”.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
65
20
10
05

DIMENSÃO 03: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
Contextualizando a Dimensão 3, que trata da Responsabilidade Social da Instituição,
observamos uma estatística positiva, reforçando a relevância da existência dos Institutos
Federais nas comunidades em que atua. De maneira geral, em todos os questionamentos
foram obtidos resultados satisfatórios.
No segmento Discente, quando questionados sobre a interação do curso em que estão
matriculados com empresas ou instituiç
instituições
ões da área, 65% dos acadêmicos classificaram como
Positiva esta ação mútua. No entanto, é importante incentivar o estreitamento desta relação, a
fim de oportunizar aos egressos a inserção no mercado de trabalho e a sua possibilidade de
desenvolvimento.
Com relação às ações institucionais (cursos, palestras, seminários) voltadas à preservação do
meio ambiente, da memória cultural e produção e manifestação artística, também verificaram
verificaramse números positivos, reforçando a relevância da atuação da FIC podendo contribuir para o
processo de desenvolvimento local, considerando as particularidades de cada comunidade na
tentativa de engrandecer e valorizar os arranjos locais.
Quando questionados acerca da contribuição para o desenvolvimento econômico e social da
região
egião onde atua, obtivemos em todos os segmentos os melhores números, onde 86% dos
docentes, 88% dos discentes e 93% dos TAEs consideram como Positiva a contribuição. Esta
circunstância também se confirma quando questionados sobre as políticas instituciona
institucionais de
inclusão de estudantes em situação econômica, sociocultural desfavorecida. Para este item,
65% do segmento Discente avalia como Positivas as políticas institucionais, das quais este
segmento é impactado diretamente.
ALTERNATIVAS
POSITIVO
O (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
65
28
07
0

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICA
De maneira geral, as políticas acadêmicas, de ensino, extensão e pesquisa, bem como a
comunicação com a sociedade e o atendimento ao discente, precisam melhorar, visto que uma
quantidade inferior a 51% Positiva e 32% Regular, somados atinge a 83% é considerada muito
boa a avaliação.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
51
32
13
04

DIMENSÃO 2.1: POLÍTICAS DE ENSINO
Essa dimensão não precisa de melhorias, visto que ultrapassou o percentual de 65% para a
opção positivo.
Observa-se
se que entre os pontos positivos, que devem ser mantidos, encontram-se:
encontram
86% dos
discentes possuem a percepção de que os professores têm conhecimento específico e
experiência no assunto; 80% dos discentes olham como positivo o nível de exigência do curso
e 82% o comportamento dos professores, no que tange à pontua
pontualidade
lidade e cumprimento de
horários; 90% dos docentes consideram positivo a relevância de suas disciplinas para o(s)
curso(s); e 87% dos docentes consideram positiva a compatibilidade das disciplinas que
ministram com sua formação acadêmica.
Entre os pontos com menor pontuação encontra
encontra-se:
se: 65% dos docentes consideram positivo o
tempo disponível para executar atividades extraclasses (pesquisa, extensão e planejamento).
Logo, das 21 perguntas realizadas sobre as políticas de ensino, nenhuma obteve percentual
inferior
nferior a 30% da opção positivo; 15 (quinze) obtiveram percentual acima de 70% e devem ser
mantidas; já o restante, 6 (seis) assertivas, devem ser analisadas em profundidade, pois,
necessitam de melhorias. Vale ressaltar que, considerando a soma das opções ótimo e bom,
ou seja, a percepção de positivo.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
80
16
04
0

2.2: POLÍTICAS DE EXTENSÃO
Essa dimensão precisa de melhorias, visto que não atingiu o percentual de 65% para a opção
positivo.
Não se observam pontos positivos entre as assertivas referentes às políticas de extensão,
visto que não se obteve em nenhuma delas tiveram percentual igual ou superior a 65%.
Observa-se
se as seguintes percep
percepções
ções sobre as atividades de extensão (54% positivo);
quantidade e qualidade dos eventos (53% positivo); destinação de recursos e critérios de
seleção dos projetos nos programas (49% positivo). Logo, das 04 perguntas realizadas sobre

as políticas de extensão, todas obtiveram percentual baixo e superior a 55% no que se
referem a Positivo, portanto, devem ser analisadas em profundidade, pois, necessitam de
melhorias.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
54
25
17
4

DIMENSÃO 2.3: POLÍTICAS DE PESQUISA
Essa dimensão precisa de melhorias, visto que não atingiu o percentual de 65% para a opção
positivo.
Não se observa pontos positivos entre as assertivas referentes às políticas de pesquisa, visto
que não se obteve em nenhum caso, percentual igual ou superior a 65%. Observam
Observam-se as
seguintes percepções sobre as atividades de pesquisa (docentes 61% positivo e discentes
60% positivo); nível de conhecimento das pesquisas des
desenvolvidas
envolvidas no Campus foi 63%; já o
nível de conhecimento dos TAs sobre as pesquisas desenvolvidas no Campus é de 62%
positivo e sobre a integração entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão pelos TAs é de
62% positivo.
Logo, das 04 perguntas realiz
realizadas
adas sobre as políticas de pesquisa, todas obtiveram percentual
inferior a 65% e superior a 45%, portanto, devem ser analisadas em profundidade, pois
necessitam de melhorias.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
60
34
2
4

DIMENSÃO 04: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A comunicação da FIC com a sociedade encontra
encontra-se
se abaixo do esperado na visão dos
Docentes e Discentes. Dentre os docentes, 63% classificam a comunicação/interação com a
Diretoria como positiva; os discentes 61% e para os TA’s entendem que a
comunicação/interação com a Diretoria é ótima, para 75% dos respondentes. Perguntados
sobre a avaliação do portal da FIC na internet, 86% dos respondentes classificam como
positivo; Para
ra a comunidade acadêmica, apenas 52% classificam os mecanismos de
comunicação interna do Campus como positivo e 45% regular, sendo os docentes e discentes,
45% e 58%, necessitando de melhoria no que se refere ao design, aparência e forma.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
52
45
3
0

DIMENSÃO 09: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE
Sobre as políticas de atendimento ao discente, ocorre uma disparidade entre os três
segmentos. É importante ressaltar que o discente é o maior interessado nesse segmento e na
visão deles, apenas 65% de tais políticas são positivas. Percebe
Percebe-se
se um quantitativo de 7%
sobre os discentes que desconhecem essas políticas direcionadas para o mesm
mesmo. Na visão
discente, 30% avaliam as oportunidades para participação em programas de intercâmbio
estudantil, oferecidas pela FIC como positivas e 18% desconhecem essas oportunidades.
Os serviços prestados pelas cantinas dos Campi são positivas para 70% do
dos discentes. É
importante altear a necessidade das cantinas e lanchonetes atenderem as necessidades dos
discentes com refeições e lanches saudáveis, variados e com preços condizentes a realidade
socioeconômica de cada região.
Portanto, a FIC deve sempre está atenta às melhorias das políticas de atendimento ao
discente de modo geral, visto que, essa dimensão é de suma importância para favorecer a
permanência dos discentes, estes que são o real motivo da existência da instituição.
Outros pontos fortes nessa
a dimensão são: serviço prestado pela secretaria com 79% de
respostas positivas e critério de seleção para entrada de estudante na instituição com 70% de
respostas positivas.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
65
21
11
3

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
De maneira geral, a política de gestão, segundo a comunidade acadêmica obteve média
Positiva, porém em alguns pontos precisa de melhorias. As respostas desmembradas dos três
segmentos têm a mesma tendência.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
78
22
0
0

DIMENSÃO 05: POLÍTICA DE PESSOAL
Essa dimensão teve sua avaliação acima da média, destacando como pontos fortes e que
precisam ser mantidos: as carreiras dos professores, com 66% de respostas positivas; a
satisfação que tange às relações interpessoais e o ambiente de trabalho com 78% de
respostas positivas e quanto ao número de docente com 78% de respostas positivas.

ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
78
22
0
0

DIMENSÃO 06: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
Essa comissão aponta, com base nas respostas da comunidade acadêmica, que é uma
dimensão que a gestão precisa melhorar, destacando como ponto forte e que precisa ser
mantida: as funções desempenhadas pela Direção de ensino superior do Campus, com 80%
de respostas positivas, Serviços prestados pela secre
secretaria
taria com 87% positivo e acesso a
Diretoria com 65% positivo. Também é motivo de destaque, quando verificamos como pontos
fracos e que precisam ser melhorados: a tabela aponta a deficiência na participação dos
servidores em reuniões que envolvam a gestão d
do
o Campus com apenas 69% docentes e 38%
para discente e 70% para TAs de respostas positivas.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
55
35
10
0

DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Essa comissão aponta, com base nas respostas da comunidade acadêmica, que é uma
dimensão que não precisa de intervenção, com 69% positivo pelos docentes e 73% Positivo
pelos discentes.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
73
20
07
0

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
DIMENSÃO 07: INFRAESTRUTURA FÍSICA
De modo geral, a infraestrutura física da FIC é avaliada por todos os segmentos como uma
dimensão muito bem avaliada, com médias entre 73% docentes, 65% discentes e 90% TAs;
de avaliações positivas. Destacando
Destacando-se
se aqueles itens que precisam de melhorias, como:
segurança com média de 62% positivo; Acervo pelo discente com 65% positivo; Acervo pelo
docente
e com 65% positivo e Instalações geral do campus com 77% positivo.

Os percentuais apresentados indicam que o campus está de acordo com a norma NBR
NBR9050/2020, com relação a acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos e demais
ais legislações correlatas.
ALTERNATIVAS
POSITIVO (ótimo e bom)
REGULAR
NEGATIVO (Ruim e Péssimo)
Não se aplica (Não conheço)

PERCENTUAL
77
23
0
0

7.2 GRÁFICO DA AVALIAÇÃO INTERNA DA FIC 2021

LEGENDA:
D-1 – Missão e PDI; D
D-2.1 – Ensino; D-2.2 – Extensão; D-2.3
2.3 – Pesquisa; D-3–
Responsabilidade social; D--4 – Comunicação com a sociedade; D-5 – Política de pessoal; D-6
D
– Organização e Gestão; D
D-7 – Infraestrutura; D-8 – Planejamento e avaliação; D-9
D
–
Atendimento ao discente; D
D-10 – Sustentabilidade financeira.

7.3 - Consolidação do diagnóstico
Foram identificados alguns pontos frágeis que serão direcionados a cada setor
responsável, para que sejam adotadas melhorias. E a Comissão em ação contínua, irá
organizar encontros com a comunidade acad
acadêmica
êmica para discutir sobre os resultados e
propor ações de melhorias.
Os dados analisados apontaram algumas fragilidades:
Alto índice de desconhecimento do Plano de desenvolvimento institucional
perante os respondentes;
das
as pesquisas desenvolvidas no Campus;
❖ Nível baixo de conhecimento d
❖ Deficiência em comunicação interna do Campus;
❖

Mais transparência na divulgação de programas institucionais;
Orientação e divulgação dos convênios da FIC com o mercado de trabalho para
estágio e emprego;
❖ Divulgação de oportunidades para participação em programas de intercâmbio
estudantil.
❖
❖

Ações previstas
● Continuar divulgando à comunidade
especialmente os resultados.

acadêmica

os

processos

avaliativos,

●

Continuar aprimorando os processos para a melhoria da gestão institucional.

●

Continuar a divulgação dos documentos institucionais por meio de extratos no site e
murais.

●

Continuar prospectando convênios e parcerias com empresas.

●

Manter a divulgação das ações e atividades de cunho social, enfatizando os projetos
de Responsabilidade
esponsabilidade Socioambiental.

●

Incrementar a comunicação interna e a troca de informações entre docentes,
coordenadores e direção. Potencializar a ação da ouvidoria.

●

Divulgar continuamente o Programa de Desenvolvimento de competências dos
docentes, com o objetivo de potencializar a sua formação didático
didático-pedagógica; e o
plano de carreira do corpo docente e técnico
técnico-administrativo.

●

Os programas de atendimento aos discentes serão mantidos e, conforme as suas
necessidades, ampliados, renovados e vigorados conf
conforme
orme cada caso.

●

Manutenção permanente do acervo da biblioteca.

●

Continuar incentivando o programa de iniciação científica, em consonância com o perfil
da faculdade.

●

Continuar a manter a Infraestrutura e sempre está atento para o avanço das novas
tecnologias
as em comunicação.

●

Manter a articulação entre as ações originadas da avaliação interna e as de avaliação
externa e a execução do PDI e a sua atualização.

●

Promover as reuniões colegiadas conforme o Regimento Geral da Instituição,
garantindo o registro desta
destas reuniões em atas.

●

Desenvolver ações que permitam garantir o acesso da comunidade externa às
informações sobre os resultados das avaliações recentes, da divulgação dos cursos,
da extensão e investigação científica, e sobre existência de mecanismos de
transparência
sparência institucional, da ouvidoria, entre outros.

8- PLANO DE AÇÃO DA CPA 2021/2022
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERNA PARCIAL ANO DE REFERÊNCIA: 2021
PERÍODO

02 de
Março 2022

De Março a
maio de
2022

Junho a
agosto de
2022

Setembro a
novembro
de 2022

1º de Março
de 2023

Atividade
Contínua

ATIVIDADE

AÇÕES ESPECÍFICAS
Análise dos Dados da Auto avaliação
Institucional 2021
Avaliação 2021
Elaboração do Relatório
1° Relatório Parcial de
Elaboração das Apresentações do
auto avaliação
Relatório
Institucional do Ciclo
Aprovação do Relatório
Avaliativo - Ano de
Publicação do Relatório
Referência – 2021 Assinatura da Diretoria Acadêmica da
Finalizado
FIC. Distribuição dos resultados da
avaliação aos órgãos competentes:
Postagem do Relatório no e--MEC e Início
da Divulgação Interna do Relatório
concluído.
Revisão do Projeto
Revisão dos Instrumentos da Auto
Planejamento da Auto
avaliação Institucional
avaliação Institucional
Preparação dos Instrumentos
2022
Planejamento da Campanha de Auto
avaliação Institucional 2022
Aprovação da Campanha de Auto
Instrumento de Auto
avaliação Institucional 2022
avaliação Institucional
Envio do Aviso Circular da Campanha
2022
Disponibilização dos Instrumentos de
Avaliação no Portal Web da FIC.
Instrumentos de avaliação
o recolhido do
Portal web da FIC.
Análise dos dados da
Análise dos Dados da Auto avaliação
Auto avaliação
2022
Encaminhamento para a Diretoria
Acadêmica da FIC.
Assinatura da Diretoria Acadêmica da
FIC. Publicação da Avaliação 2022 no
portal Web da FIC.
Publicação e Distribuição Distribuição dos resultados da avaliação
da Auto avaliação
aos órgãos competentes: Postagem do
Relatório no e-MEC
MEC e Início da
Divulgação Interna do Relatório
concluído.
Participação em Reuniões Internas – Direção Acadêmica; NDEs
NDE e
Colegiados de Cursos etc.)
Participação nas Avaliações das Comissões in loco do INEP/MEC.
Organização e Manutenção do arquivo físico e digital da CPA.
Atualização da página da CPA.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A CPA no ano de 2021 pesquisou os dados referente ao ano de 2021, com este relatório que
buscou apresentar de forma consolidada e condensada, evidenciando de forma conjunta, os
dados relativos a FACULDADE FIGUEIREDO COSTA. Dessa forma, o gestor pode visual
visualizar
de forma geral as potencialidades e fragilidades das dimensões avaliadas nos questionários
dirigidos a comunidade acadêmica, composta pelos docentes, discentes e técnico
técnicoadministrativos (TAs) da instituição. Além disso, gestores e demais interessados poderão
acessar os relatórios do processo de auto avaliação institucional, por meio do link:
https://www.ficunifal.edu.br.
Com a apresentação do presente relatório para a Gestão da FIC em março de 2022, para a
homologação, a CPA continuará na adoção de sistemáticas de acompanhamento e cobrança
das ações a serem adotadas para manutenção das potencialidades e minimização das
fragilidades apontadas pelos resultados dessa auto avaliação. A figura abaixo evidencia o
limiar entre o que deve ser mantido, melhorado e intervindo. Cabe ressaltar que o relatório
consolidado referente ao ano de 2021 torna
torna-se
se a ferramenta primordial na condução dos
trabalhos dos membros da CPA, na FIC, para o ano de 2022, visto que as CPA’s buscaram
intensificar o planejamento de diretrizes para dar o feedback para a comunidade acadêmica
(docentes, discentes e técnicos administrativos.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Diário oficial [da] República
Federativa do Brasil.. Brasília, DF, 15 abr. 2004.
BRASIL. Ministério da Educação - MEC. Diretrizes para a avaliação Instituições
deEducação Superior.. CONAES, Brasília, DF, 2004.
BRASIL. Ministério da Educação – MEC. Roteiro de Auto avaliação Institucional:
Institucional
orientações gerais – INEP/SINAES/ CONAES. Brasília, DF, 2004.
FACULDADE FIGUEIREDO COSTA. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI.
Maceió, 2022.
FACULDADE FIGUEIREDO COSTA.
AvaliaçãoInstitucional. Maceió, 2021.

Regulamento

da

Comissão

Própria

de

ANEXO
QUESTIONÁRIOS - RESULTADOS POR SEGMENTO E POR DIMENSÃO
Legenda:
P= ótimo + bom;
R = regular;
N = ruim + p
DOCENT
DISCENTE
E

TAs

COMUNIDADE
ACADÊMICA

EM %
P R N OP R NO
Eixo 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

PR N O P R N

O

Dimensão 08:
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

63
5 0 65 29 6
05

0

63
0 0 68 25 7
81

0

53
7 0 56 37 7
67

0

53
7 0 77 17 4
67

2

68 25 7 0

7
25 2 1
2

Como você avalia o processo de
68 18 14 0
planejamento institucional do seu
Campus?
Em sua opinião, o nível de participação
dos servidores técnico-administrativos
administrativos no
processo de planejamento,
acompanhamento e avaliação
institucional é?
Qual a qualidade deste instrumento de
avaliação?

69 31 0 0

7
25 2 1
2

COMUNIDADE
ACADÊMICA
P R N OP R N O

DOCENTE DISCENTE TAs
EM %
P R N O PR N O
Eixo 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIMENSÃO 01: MISSÃO E PLANO DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

58 25

1
42
6 2
2
3
10 35
6 0 65 2 4
4
75
6 8
9

Qual é o grau de seu conhecimento do
2
32
10 35
Plano de Desenvolvimento Institucional - 52 21 5
2
05
PDI?
Em sua opinião, a missão da FIC de
"produzir, disseminar e aplicar o
conhecimento tecnológico e acadêmico
para formação cidadã, por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão,
62
contribuindo para o progresso
65 26 5 4
10 1
55
socioeconômico local, regional e nacional,
na perspectiva do desenvolvimento
sustentável e da integração com as
demandas da sociedade e do setor
produtivo" está sendo cumprida de qual
maneira?

5 3
2
12 0 46 15 13
6 1
6

6 2
2
10 0 65 10 5
5 5
0

DOCENTE DISCENTE TAs
EM %
P R N OP
Eixo 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIMENSÃO 03: RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA
65 20 12 3 68
INSTITUIÇÃO
A interação do curso com empresas ou
65
instituições da área é?
Como você avalia as ações institucionais
(cursos, palestras, seminários, etc) voltadas 65 17 17 0 58
à preservação do meio ambiente?
Como você avalia as ações institucionais
(cursos, palestras, seminários, etc) voltadas
42 33 22 3
à preservação da memória cultural e à
produção/manifestação artística?
Em sua opinião, a contribuição do seu curso
para o desenvolvimento econômico e social 87 7 6 0 84
da região é?
Como você avalia as políticas institucionais
63
de inclusão de estudantes em situação
econômica/sócio/cultural desfavorecida?

COMUNIDADE
ACADÊMICA

R N O PR N O P
28 0 4

62
12 3
05

28 3 4
24

65 28 7

0

65 28 3

4

1
9
6
7 0 0
2
3

48 29 18 5

9
7 0 0
3

43 34 19 5

9
7 0 0
3

81 13 5

12 3 1
22

R N O

1
81
4
0 0
1
64

1

70 17 10 3

DOCENTE DISCENTE TAs
EM %

COMUNIDADE
ACADÊMICA

P R N O PR N O

PR N OP R N O

72
5 1
22

52 1
2 67 22 10 1
98 1

Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 2.1: POLÍTICAS DE ENSINO

72 22 5 1

Como você classifica o projeto político
pedagógico do(s) curso(s) de graduação em
que você atua?

69 21

Como você avalia a relevância de suas
disciplinas para o(s) curso(s)?

91 7 2 0

1
0
0

Os professores têm estabelecido
stabelecido relações
entre a teoria e a prática do conteúdo da
disciplina de maneira:

69 21 10 0

91 7
62
6 0
68

Qual a compatibilidade das disciplinas que
87 13 0 0
você ministra com sua formação acadêmica?

2 0

66 28 6 0

87 13 0 0

A disponibilidade dos professores para tirar
dúvidas sobre a disciplina é:

81
2 0
80

88 10 2 0

Com relação ao
o retorno adequado e em tempo
hábil de trabalhos e notas, os professores tem
sido:

61
17 0
49

64 19 17 0

Como você avalia a coerência das avaliações
em relação aos conteúdos ministrados:

72
5 0
23

72 23 5 0

Como você avalia a integração entre o ensino,
a pesquisa, a extensão e a questão na FIC?

33
29 5
42

9
7 0 0 51 32 13 4
3

Como você avalia a metodologia de ensino
adotada pelos professores do curso?

63
5 0
50

65 30 5 0

Como você avalia as atividades de apoio
pedagógico (jornada pedagógica, cursos de
aperfeiçoamento e orientação pedagógica)
oferecidas pelo Campus?

69 27 4 0

Como você avalia as atividades de ensino
desenvolvidas no(s) curso(s)?

69 26 5 0

Como você avalia o conhecimento adquirido
durante o curso no que diz respeito à
preparação do estudante para ingresso no
mercado de trabalho?
Como você avalia o processo
sso de
interdisciplinaridade e transversalidade das
disciplinas do(s) curso(s) de graduação em
que você atua?

78 18 4 0

64 16 19 1

63
2 0
80

65 30 4 1

62
7 1
84

68 24 7 1

78 18 4 0

Como você avalia o tempo disponível para
executar atividades extraclasses (pesquisa,
extensão e planejamento)?

65 30 5 0

65 30 5 0

O conhecimento específico no assunto e a
experiência dos professores é:

81
3 0
61

86 11 3 0

Os professores tem utilizado técnicas
participativas e colaborativas de maneira:

62
6 1
58

65 28 6 1

O nível de exigência do curso é:

81
4 0
06

80 16 4 0

Em sua opinião, as funções desempenhadas
pela coordenação do(s) curso(s) de graduação 82 13 4 1
em que você atua são:

82 13 4 1

Com relação à pontualidade, cumprimento do
horário de aula ou de outras atividades
programadas do curso, os professores tem
sido:

81
2 0
26

82 16 2 0

Qual a sua avaliação do projeto pedagógico
do curso?

62
7 3
73

67 23 7 3

Qual a sua satisfação em relação a sua carga
65 35 0 0
horária (hora-aula)?

65 35 0 0

COMUNIDADE
ACADÊMICA
R N OP R NOP R N O

DOCENTE DISCENTE TAs
EM %
Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 2.2: POLÍTICAS DE
EXTENSÃO

P

RNOP

62

2 1
7 2
4 60 25 10 0
0 0 44 39 12 5
2 2
1 9

Como você avalia, em número e qualidade,
os eventos da área de ciência e tecnologia 69
promovidos pelo Campus?
Como você avalia os programas de
extensão e o programa interno de fomento à
pesquisa (apoio financeiro a projetos)
oferecido no Campus no ano de 2021, em 61
especial, no que se refere à quantidade de
recursos disponibilizados
ilizados e os critérios
adotados para seleção dos projetos?
Qual é o seu nível de conhecimento das
atividades de extensão desenvolvidas no
seu Campus?
Como você avalia as atividades de extensão
56
desenvolvidas no(s) curso(s)?

2
5 4 55 25 10 0
2

54 25 17 4

2 1
4 65 25 10 0
2 3

63 24 11 2

56 35 1

8

2 1
4 64 28 8
3 7

0

8 1
0 0 64 24 1
6 4

4

60 25 13 2

COMUNIDADE
ACADÊMICA
R NO P R N O P R N O P R N O

DOCENTE DISCENTE TAs
EM %
P
Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 2.3: POLÍTICAS DE
63
PESQUISA
Como você avalia a integração entre o
ensino, a pesquisa, a extensão e a
gestão?
Com relação às atividades de pesquisa
(Iniciação Científica, Mostras Científicas,
etc) e extensão (Eventos, Viagens
Técnicas, etc.) desenvolvidas no âmbito
do curso, você considera que elas são:
Como você avalia as atividades de
61
pesquisa desenvolvidas no(s) curso(s)?
Qual é o seu nível de conhecimento das
65
pesquisas desenvolvidas no seu
Campus?

27 5 5
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1
34 2 4 81 0
0
9

0 66 33 17 4

4
2
1
35
0 81 0
5
0
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0 62 28 10 0

6
34 2 4
0

60 34 2 4

30 5 5

61 30 5 5

26 9 0

81

1
0
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0 73 32 5 0
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DOCENTE DISCENTE TAs

EM %
Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 4: COMUNICAÇÃO COM A
64 22 11
SOCIEDADE
A comunicação/interação entre o Campus
65 22 13
e a Reitoria é:
Como você avalia a divulgação dos
vestibulares da Instituição?
Como você avalia o Portal da FIC, na
87 13 0
internet?
Como você avalia os mecanismos de
61 17 22
comunicação interna do Campus?
Como você avalia os meios e canais de
comunicação/divulgação (site, TV, etc.) 56 22 13
da instituição na sociedade?
A divulgação do seu curso junto à
48 39 9
sociedade (município e região) é?

6
3
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0
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3
3
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9
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12 2
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0 0
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46 36 16 2
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Eixo 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
DIMENSÃO 09: POLÍTICAS DE
64
ATENDIMENTO AO DISCENTE
As oportunidades para participação em
programas de bolsas de iniciação
científica e de extensão oferecidas até o
presente momento, foram:
As oportunidades para participação em
programas de intercâmbio estudantil
(Ciência sem Fronteiras, entre outros),
oferecidas até o presente momento,
foram?
Com relação a cantina do Campus nos
quesitos higiene, horário, diversificação e
qualidade do lanche, você avalia como:
Como você avalia as políticas
institucionais de iniciação científica, no 56
âmbito do seu Campus?
Como você avalia os critérios de seleção
70
para entrada de estudantes na
Instituição?
Como você avalia os serviços
(atendimento pedagógico, assistência ao
educando, atendimento psicológico,
médico e odontológico, etc) destinado à
assistência e orientação dos estudantes
do Campus?
Em sua opinião, o incentivo e apoio do
Campus à realização de estágios na área
do curso é?
Como você avalia os programas de
iniciação científica (IC) e de extensão do 61
Campus?
Os serviços prestados pela Secretaria do
70
Ensino Superior são?

27 8 1

52 23 18 7

8 1
7 0
1 2

65 22 11 3

30 25 29 16

30 25 29 16

30 28 24 18

30 28 24 18

70 20 10 0

70 20 10 0

26 18 0

56 26 18 0

30 0 0

70 30 0

42 28 21 9

55 25 20 0
22 13 4
30 0 0

8 1
7 0
1 2

0

61 20 15 4

55 25 20 0
61 22 13 4

8 1
0 0
8 2

79 21 0

0

DISCENT
COMUNIDADE
TAs
E
ACADÊMICA
P R NO P R N O P R N O P R N O
DOCENTE

EM %
Eixo 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
DIMENSÃO 05: POLÍTICA DE
73 24 2 1
PESSOAL
Como você avalia as ações
78 22 0 0
institucionais de capacitação e
qualificação dos docentes?
Como você avalia o plano de carreira
65 22 9 4
dos professores?
Como você avalia os mecanismos de
avaliação do seu trabalho na
Instituição?
Diante das necessidades que se
apresentam, o número de docentes que 70 30 0 0
atendem o curso em que você atua é:
Diante das necessidades
idades que se
apresentam, o número de técnicos
administrativos que atendem o Campus
é?
Qual o seu nível de satisfação no que
tange as relações interpessoais e o
ambiente de trabalho?
Como você avalia o clima institucional
do Campus, no que diz respeito,
especialmente, aos seguintes aspectos: 78 22 0 0
qualidade das relações interpessoais e
ambiente de trabalho?
Como você avalia as condições de
trabalho e os recursos vinculados com
sua função?
Como você avalia o plano de carreira
dos servidores técnico administrativos?
Como você avalia as ações
institucionais de capacitação
qualificação dos servidores técnico
técnicoadministrativos?

85 14 1 0 79 19 1 1
78 22 0 0
65 22 29 4
93 7 0 0 93 7 0 0
7 1
10 0
7 3

73 23 4 0

98 2 0 0 98 2 0 0

99 1 0 0 99 1 0 0

78 22 0 0

93 7 0 0 93 7 0 0
75 18 7 0 75 18 7 0
87 13 0 0 87 13 0 0

DOCENTE DISCENTE TAs
EM %

COMUNIDADE
ACADÊMICA

P R N OP R N O P R N OP R N O

Eixo 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
DIMENSÃO 06: ORGANIZAÇÃO E
69 25 5
GESTÃO DA INSTITUIÇÃO
Como você avalia a participação dos
docentes nas reuniões que envolvem a 69 26 5
gestão do Campus?
Como você avalia a participação dos
discentes nas reuniões que envolvem a
gestão do Campus?
Como você avalia a representação e
participação dos servidores TAs nos
62 35 3
órgãos colegiados superiores (Conselho
Superior)?
Como você avalia a participação dos
servidores TAs nas reuniões que
envolvem a gestão do Campus?
Como você avalia o acesso ao Campus
junto à Diretoria para propor e discutir
sugestões, críticas e contribuições
65 30 4
relativas a necessidades e demandas,
de ordem administrativa e/ou
pedagógica, vivenciadas?
Como você avalia o Regimento interno
78 22 0
da FIC?
Como você classifica o número de
reuniões executadas pela coordenação 69 14 17
do(s) curso(s)?
Como você avalia o acesso e o nível de
participação nas ações estratégicas e
programas oriundos da Diretoria?
Em sua opinião, as funções
desempenhadas pela Coordenação do
65 35 0
Ensino Superior ou órgão equivalente
são:
Em sua opinião, em que nível a gestão
do Campus favorece o desenvolvimento 70 26 0
da Instituição?
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EM %
Eixo 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO
DIMENSÃO 10: SUSTENTABILIDADE
1
67 22
0
98 2 0 0 72 20 7 1
FINANCEIRA
1
Diante das necessidades estabelecidas
1
no planejamento, a quantidade de
65 22
0
98 2 0 0 72 20 8 0
3
recursos orçamentários destinados ao
Campus é?
Diante das necessidades, demandas e
especificidade, você considera que a
7 2
7 0 99 1 0 0 80 14 6 0
distribuição orçamentária que vem sendo 69 22 9 0
3 0
adotada pela gestão é:

COMUNIDADE
ACADÊMICA
P R N OP R N O P R N O P R N O
DOCENTE DISCENTE TAs

EM %
Eixo 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
DIMENSÃO 07: INFRAESTRUTURA
FÍSICA

70 26 3 1 90 7 2 1 91 7 2 0 65 25 9 1

A luminosidade e ventilação da sala de
aula é:
Com relação a adequação e higiene, as
instalações sanitárias são:
Como você avalia a estrutura física e os
74
equipamentos dos laboratórios do
Campus?
Como você avalia as dependências do
Campus no que diz respeito às condições 70
de limpeza e conservação?
Como você avalia o mecanismo de
registro escolar (diários, planos de ensino
e procedimentos da Secretaria de Ensino 74
Superior), no que se refere aos prazos e à
estrutura e qualidade dos instrumentos?
Como você classifica a infraestrutura
física disponível para o desempenho do 74
seu trabalho?
Como você classifica as condições de
52
segurança do Campus?
Considerando as necessidades
específicas do curso, o acervo das
bibliotecas são:
Como você classifica o acervo da
65
biblioteca, no que se refere as
necessidades de sua disciplina?
O espaço, equipamentos e o mobiliário da
biblioteca são:
Em sua opinião, a estrutura física (salas
de aula, ambientes para estudo,
banheiros, etc) disponível para o curso é:

90 10 0 0

90 10 0 0

78 14 8 0

78 14 8 0

26 0 0 77 19 3 1

75 23 1 1

30 0 0 75 18 6 1 99 1 0 0 81 17 2 0

26 0 0

74 26 0 0

22 4 0

93 7 0 0 83 15 2 0

26 18 4 53 31 15 1 81 12 7 0 62 30 7 1
65 31 4 0
26 9 0

65 31 4 0
65 26 9 0

69 25 6 0

69 25 6 0

70 26 4 0

70 26 4 0

Para o tipo de trabalho pedagógico
70 27 4
desenvolvido, as carteiras têm
adequação:
Quanto às demais instalações existentes
68 32 0 0
no Campus (pátio, auditório,
itório, vias de
acesso, etc), como você avalia?
Como você avalia as dependências do
Campus no que diz respeito às condições 83 17 0 0 75 25 0
de limpeza e conservação?
Como você classifica as condições de
acesso do Campus para pessoas com
70 26 4 0 75 25 0
necessidades especiais (rampas de
acesso, banheiros adaptados,
intérpretes)?
Como você avalia o mecanismo de
registro escolar (procedimentos da
78 8 4
Secretaria de Ensino Superior), no que se
refere a estrutura e qualidade dos
instrumentos?

0

70 27 4 0
87 13 0 0 77 23 0 0

0 98 2 0 0 85 15 0 0

0 93 7 0 0 79 20 1 0

0

78 8 4 0

