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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2010, foi criada a mantenedora denominada SOESP – SOCIEDADE DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR, com sede na Av. Marli Boueres, n 34 – mutirão – Pedreiras/MA – 

CEP: 65725.000, sendo registrada com CNPJ 97.522.659/0001-40, mantenedora da Faculdade 

de Educação Memorial Adelaide Franco - FEMAF.  A Faculdade FEMAF foi credenciada em 

17 de fevereiro de 2016 pela Portaria Nº 357 do Ministério da Educação – MEC / Secretaria 

do Ensino Superior – SESU, de 17 de fevereiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União 

– D.O.U em 17 de fevereiro de 2016, com a autorização do Curso de Pedagogia e 

Bacharelado em Serviço Social, no período vespertino/noturno. 

Em 01 de março de 2016, foram publicadas, no Diário Oficial da União – D.O.U, as 

Portarias de Nº 35 e de Nº 34 do MEC/SESU autorizando, respectivamente, o funcionamento 

dos Cursos de Pedagogia e Bacharelado em Serviço Social, no período vespertino/noturno. 

Assim, o primeiro semestre letivo de funcionamento da Faculdade FEMAF teve início em 16 

de março de 2016, com a comissão do vestibular para a oferta dos dois cursos aprovados.   

Convencida de que a educação superior compreende um processo mais amplo e 

contínuo de formação, a Faculdade FEMAF, a partir do segundo semestre de 2016, deu início 

à oferta de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, na área de docência do ensino superior, em 

parceria com escolas de ensino médio privado e público, no município de Pedreiras-MA. 

A partir de 2016 a Faculdade inicia sua história, que pôr está apenas iniciando, sente-

se preparada para os desafios, tornar-se Faculdade, e atuar no Ensino Superior na modalidade 

de Educação presencial, disseminado o ensino no município onde surgiu, na tentativa de 

alcançar seus objetivos, contribuindo para o crescimento da sociedade, participando de metas 

nacionais de expansão do ensino superior no Brasil.  

CURSOS 

AUTORIZADOS 

ATO LEGAL 
VAGAS 

AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO RENOVAÇÃO 

Pedagogia 
Portaria MEC 35 de 

01/03/2016 - - 100 

Serviço Social 
PortariaMEC 34 de 

01/03/2016 - - 100 

Educação Física Portaria MEC 274 

de 19/04/2017 
- - 100 



4 
 

 

 

Psicologia 
Portaria MEC 839 

de 29/11/2018 - - 100 

 

1.1 Composição da CPA  

A Comissão Permanente de Avaliação – CPA é composta por um Presidente 

(coordenador), representantes do corpo docente, do corpo discente, do corpo técnico-

administrativo e da sociedade civil, conforme apresentado na tabela:  

MEBROS DA CPA SEGMENTO QUE REPRESENTAM 

Evaldo Augusto Sousa Monteiro Coordenador da CPA 

Taiane Castelo Galeno Representante da Sociedade Civil 

Adilson Carvalho da Silva Representante do Corpo Docente 

Adonias da Silva Marinho Representante dos Técnicos-Administrativos 

Brandina Serafin dos Santos Representante do Corpo Discente 

 

1.2 Apresentação  

Este relato institucional atende à exigência da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

N.º 62/2014, que objetiva 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 

principias objetivos: promover a melhoria dos resultados através das indicações dos relatórios 

da autoavaliação; promover a qualidade educativa através da avaliação institucional; fazer 

com que a avaliação não seja vista como ferramenta de medição somente, mas sim como um 

modo de alcançar melhorias educativas; sistematizar as experiências decorrentes da 

autoavaliação, aplicando a competência institucional para desenvolver a meta-avaliação; 

desenvolver 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. 

A mesma 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 autoavaliação na FEMAF, representa um processo sistemático, com caráter 

diagnóstico e formativo de autoconhecimento, estabelecendo condições que permitem a 
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análise, revisão e a redirecionamento de prioridades que são estabelecidas no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional- PDI. 

A avaliação interna constitui o instrumental necessário para que a FEMAF mantenha 

alinhado os seus objetivos relacionados ao Ensino, a Extensão e a Pesquisa com as atividades 

que acontecem no cotidiano acadêmico. 

As atividades desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, com vistas à 

autoavaliação, contam 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-se com a sua atuação: discentes, docentes e técnico-administrativos. 

Considerando que o Sistema de Educação necessita de regulação orgânica fundada em 

princípios contemporâneos e respeitando o disposto na Constituição Federal e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, o presente projeto visa estabelecer as diretrizes 

para o processo de Avaliação Institucional da Faculdade Memorial Adelaide Franco-FEMAF. 

Nesse sentido, a avaliação deve conectar-se profundamente com o futuro, focando a missão e 

a visão institucional.  

1.3 Justificativa  

O momento histórico em que vive a sociedade brasileira na busca de melhores e 

mais adequadas formas de investigação da realidade educacional e da formação de quadros 

que deem conta de interpretar esta realidade aponta para a necessidade de implantação de 

sistemas efetivos e permanentes de avaliação do ensino superior e da pós-graduação. As 

Instituições de Ensino Superior necessitam ter uma consciência clara de suas 

potencialidades e limites, bem como contar com mecanismos capazes de indicar, com 

clareza, as diretrizes e metas futuras. A gestão educativa tem papel fundamental para a 

viabilização do processo avaliativo nas instituições educacionais. A essência da 

administração é intervir na busca de objetivos, realizando-se plenamente enquanto caráter 

mediador. Nas Instituições de Ensino Superior, o caráter mediador deve dar-se de forma que 

tanto as atividades-meio (direção, serviços administrativos, limpeza, atendimento aos 

alunos, pais, comunidade em geral), quanto à própria atividade–fim (relação ensino e 

aprendizagem) estejam impregnadas dos fins da educação e da missão das instituições nesse 

nível de ensino. Nesse contexto, a Avaliação Institucional certamente contribuirá 

significativamente para que a Faculdade Memorial Adelaide Franco-FEMAF repense 

permanentemente as suas práticas de forma crítica e comprometida, refletindo sobre o seu 
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papel na sociedade como disseminadora e promotora do saber capaz de compreender e 

modificar a realidade. O presente projeto de Avaliação Institucional da FEMAF baseou-se 

nos trabalhos de Both (1999) com base em duas grandes variáveis: a quantitativa e a 

qualitativa. A condução e operacionalização dos instrumentos adequados para a obtenção de 

informações confiáveis, bem como a análise dos resultados, vêm sendo de responsabilidade 

da Comissão Permanente de Avaliação, sob a Coordenação da Profº. Evaldo Augusto Sousa 

Monteiro
1
 . Após ser instituída a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que se refere ao 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior – SINAES, o presente documento foi 

dividido em 4 partes. A primeira refere-se à sua apresentação; a segunda apresenta a 

justificativa; os objetivos estão relacionados na terceira parte e, na quarta parte, são 

apresentados os indicadores e mensuração. Após a aplicação dos instrumentos, serão 

apresentados graficamente e por meio de tabelas, com base nos dados resultantes da 

pesquisa em cada Eixo/Dimensão analisada. Finalizando, serão indicadas as Considerações 

Finais e apresentadas Propostas e sugestões relacionadas à Avaliação Institucional.  

1.4 Instrumentos de Avaliação  

Considerando os pressupostos que embasam a avaliação institucional da FEMAF e os 

objetivos propostos no presente projeto, serão aplicados questionários aos alunos, 

coordenadores, professores e funcionários da instituição e, ainda, a representantes da 

comunidade, os quais serão previamente testados. Na sequência, os dados serão tabulados e, 

com base nos mesmos, construídos os gráficos, o que permitirá a análise por parte dos 

pesquisadores. 

A autoavaliação institucional é um processo que tem por finalidade melhorar a 

qualidade, e elevar a eficácia institucional, sendo assim é imprescindível implementar a 

cultura de avaliação, não apenas por questões legais, mas por uma questão ética, de prestação 

de contas à sociedade e os relatórios produzidos pela Comissão Permanente de Avaliação 

(CPA) são referência de planejamento para os supervisores e gestores da instituição, e ao 

mesmo tempo um documento orientador para o acompanhamento e a avaliação dos projetos 

institucionais. Os objetivos estabelecidos para o processo de autoavaliação foram:  

 OBJETIVO GERAL: contribuir para o aperfeiçoamento didático-pedagógico dos 

professores, fornecendo informações sobre seu desempenho;  

                                                           
1
 Professor, Coordenador do Núcleo de Educação a Distância da FEMAF 
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 OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar e fornecer subsídios aos coordenadores 

dos cursos para a realização de um trabalho pedagógico voltado ao docente, 

visando seu desenvolvimento profissional. 

 

2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2018 

 

ATIVIDADES FEV MAR AGO SET OUT NOV DEZ 

Elaboração dos questionários X X      

Sensibilização da Comunidade Acadêmica   X X    

Aplicação dos questionários com os discentes, 

docentes e corpo técnico administrativo. 
   X X   

Tabulação e analise dos dados      X  

Divulgação dos resultados       X 

 

Desenvolvimento das Atividades, Sensibilização e Resultados 

 

DATA RESUMO DAS REUNIÕES DA CPA 

 

 

04/02/18 

FORAM DEFINIDAS AS DATAS PARA: elaboração do 

questionário; sensibilização da comunidade acadêmica; 

aplicação dos questionários com os discentes, docentes e corpo 

técnico administrativo; tabulação e analise dos dados. 

 

21/03/18 a 05/06/18 
Sensibilização para que os discentes participassem da eleição 

do seu representante na CPA. 

 

21/03/18 a 05/06/18 
Sensibilização para a comunidade responder os questionários. 

Reunião com todos os representantes de turma. 

 

29/10/18 
Término da tabulação dos questionários aplicados com os 

discentes, docentes, corpo técnico-administrativo. 

 

06/11/18 
Foram analisados e discutidos os resultados dos questionários 

aplicados 

27/11/18 Foi elaborado do plano de Melhorias. 

 

05/12/18 
Foram divulgados os resultados da avaliação interna para os 

discentes, docentes e corpo técnico administrativo. 

 

15/03/18 
Eleição para representante discente na CPA.  
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DIFICULDADES 

DETECTADAS NO 

PROCESSO DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

Mesmo passando em todas as salas de aulas e tendo feito 

reunião com todos os representantes de turma, informando 

sobre a importância da autoavaliação, a Comunidade 

Acadêmica ainda não participou de forma mais atuante. A 

colocação dos questionários, para discentes, docentes e 

técnico-administrativos, apesar de ser considerado um avanço 

comparado aos trabalhos em 2017, mais ainda não surtiu o 

efeito desejado. 

 

 

FACILIDADES 

DETECTADAS NO 

PROCESSO DE 

SENSIBILIZAÇÃO 

Participação atuante dos membros da CPA, que criaram um 

Café Literario sobre a CPA, explicando o seu papel, bem como 

a importância da contribuição dos discentes docentes e 

técnicos, no processo de avaliação. Foram apresentados os 

resultados das avaliações e ações anteriores, comprovando 

desta forma a importância da participação de todos. 

 

MEIOS DE COMUNIÇÃO UILIZADOS  

 

 

MEIO DE 

COMUNICAÇÃO 

SEGMENTO – ALVO 

DISCENTE DOCENTE 
TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

Reunião X X X 

Palestras X X X 

Mural X X X 

Banner X X X 

 

3 METODOLOGIA   

Assim, considerando as mesmas orientações do MEC, os parâmetros que direcionam 

o processo avaliativo foram remetidos para: melhoria da qualidade do ensino, atualização 

docente, reforma curricular, redução da evasão, desenvolvimento de pesquisa, atividades de 

extensão e relações com a comunidade, capacidade gerencial e racionalização do uso de 

recursos humanos e financeiros. Coerente com o compromisso assumido pela FEMAF no 

que se refere à qualidade do ensino superior, a relação dinâmica entre autonomia, 

financiamento e avaliação, visando contribuir para a constante e progressiva excelência do 

ensino como a condição necessária e indispensável para a manutenção única das IES na 

sociedade.  

Participará da avaliação os discentes, docentes, coordenadores de cursos, 

funcionários, representantes da sociedade (setores primário, secundário, terciário, prestação 
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de serviços e educação). Serão avaliados onze quesitos principais (desdobrados em outros), 

em nível quantitativo e qualitativo, a seguir descritos, visando contemplar a Lei N° 10.861. 

Além dos sujeitos participantes da avaliação, serão avaliados órgãos de apoio e 

suplementares a fim de que sejam contemplados nesse processo os recursos indispensáveis à 

concretização do fazer pedagógico, referentes ao ensino, pesquisa e extensão.  

Desta forma, seguindo a Lei Nº 10.861 Art. 3
o
 a avaliação institucional da FEMAF 

considerou as diferentes dimensões institucionais, dentre elas as seguintes:  

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

II. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;  

III. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere 

à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural;  

IV. A comunicação com a sociedade;  

V. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições 

de trabalho;  

VI. 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;  

VII. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação;  

VIII. Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto 

avaliação institucional;  

IX. Políticas de atendimento aos estudantes;  

X. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior.  

As mesmas foram estruturadas em eixos conforme mostra a tabela 1.  
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EIXOS DIMENSÕES 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, Pesquisa e a 

Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Tabela 1 – Adaptada de:  Dimensões da Avaliação Institucional do documento Roteiro de Auto Avaliação 

Institucional, cap 4, p 17-31. 

 

Os indicadores apresentados constituem-se como ferramentas estratégicas de gestão e 

têm como característica própria à MENSURAÇÃO. Um indicador é uma informação 

estatística relativa a uma determinada situação, que se relaciona com as características 

permanentes da organização da missão da FEMAF. Desta forma, são apresentados, portanto, 

como uma relação matemática que mensura atributos de um processo ou de seus resultados 

com o objetivo de comparar a métrica, advinda de eventos reais com metas padrão 

estabelecidas. Segundo Boclin (1999, p.300), os indicadores devem distanciar-se de seus 

atributos subjetivos, terem condição de regularidade e frequência, serem comparáveis no 

tempo, compatíveis na sua formulação teórica, relevante na tomada de decisões e comportar 

uso sistemático e de apuração simples.  

Para Brandalise (2002, p. 113), um indicador por si só pouco revela sobre a 

complexidade do cotidiano escolar, mas as possibilidades estratégicas de elaboração, 

utilização e análise de indicadores múltiplos de elevada correlação, permite tirar conclusões e 

tomar decisões importantes para a organização e funcionamento da instituição.  

Nessa perspectiva que se acredita que a avaliação propicia “a certeza da localização 

exata do problema [...]. O que tem significado é a construção para a resolução do problema 

que a avaliação como „organizador‟ proporciona. Porque em verdade, a situação não será 

muito igual para o futuro”, (LEITE; MORASINI, 1997, p.145).   
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Isto posto, segue-se abaixo, a forma de pontuação e mensuração dos indicadores, 

referentes à avaliação realizadas pelos docentes, discentes, funcionários e coordenadores. Já 

em relação à avaliação realizada pela comunidade local, dos egressos e o levantamento 

socioeconômico dos acadêmicos é utilizada uma forma de pontuação e mensuração 

diferenciada.  

Com relação aos eixos e dimensões da avaliação institucional, a comunidade 

acadêmica avaliou por meio do preenchimento de formulário eletrônico as questões om 

pontuação referente a: 5 - Excelente; 4 - Muito boa; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1 - Não 

há; D – Desconheço.  

As questões foram apresentadas para coleta de dados de forma quantitativa e 

qualitativa, conforme apresentação dos dados tabulados na próxima seção. Segue abaixo o 

Planejamento estratégico de autoavaliação. 

ETAPAS DA AVALIAÇÃO INTERNA 

 

1. PLANEJAMENTO 

 

A elaboração do Programa de Avaliação Institucional compreende a definição de 

objetivos, estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. O calendário 

deve contemplar os prazos para execução das ações principais e datas de eventos (reuniões, 

seminários etc.), observando igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria n.º 2051/04, 

que regulamenta o SINAES. O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve 

levar em conta as características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências 

avaliativas anteriores. 

 

2. SENSIBILIZAÇÃO 

 

No processo de Autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da comunidade 

acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, palestras, 

seminários e outros meios de comunicação. A sensibilização deve estar presente tanto nos 

momentos iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

No desenvolvimento do processo de avaliação institucional a CPA-FEMAF procura 

assegurar a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação 

entre os participantes e a observância aos prazos. 
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Esta etapa consiste especialmente na: 

 realização de reuniões ou debates de sensibilização; 

 sistematização de demandas, ideias ou sugestões oriundas dessas reuniões; 

 realização de seminários internos; 

 definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais segmentos 

da comunidade acadêmica; 

 construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos 

focais e outros; 

 definição da metodologia de análise e interpretação dos dados; 

 definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho; 

 definição de formato de relatório de Autoavaliação; 

 definição de reuniões sistemáticas de trabalho; 

 elaboração de relatórios; e 

 organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação das 

experiências. 

 

4. CONSOLIDAÇÃO 

 

Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final.  Contempla, 

também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus resultados em 

termos da melhoria da qualidade da instituição. 

 

5. RELATÓRIO 

 

O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos principalmente, do processo 

Autoavaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar os resultados da avaliação de 

cursos e de desempenho dos estudantes. Os destinatários do relatório são os membros da 

comunidade acadêmica, os avaliadores externos, o INEP/MEC e a sociedade. Considerando 

essa diversidade de leitores, são fundamentais a clareza na comunicação das  informações  e   

o   caráter   analítico   e   interpretativo   dos   resultados   obtidos. O relatório final deve 

apresentar sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-

científica a serem implementadas. 
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6. DIVULGAÇÃO 

 

A divulgação como continuidade do processo de avaliação interna, deve oportunizar a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para tanto, 

podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos 

(impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação deve propiciar, ainda, 

oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo 

sejam tornadas públicas à comunidade interna. 

 

7. BALANÇO CRÍTICO 

 

Ao final do processo de Autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e 

dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Deste modo, o 

processo de Autoavaliação proporcionará não só o autoconhecimento institucional (o que em 

si é de grande valor para a instituição) como também será um balizador da avaliação externa, 

prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS E ESTRUTURADOS POR EIXO,  

DIMENSÃO E FORMULÁRIOS   

 

Para possibilitar a análise dos dados coletados, este capítulo é apresentado conforme 

coleta efetuada por formulário, eixo e dimensão. A seguir os resultados obtidos com a 

aplicação da avaliação institucional a toda comunidade acadêmica da FEMAF.    

 

4.1 FORMULÁRIO 1/5 - Dimensão 2 - Avaliação do Docente pelo Discente - Curso de 

Pedagogia e Serviço Social.  

 

Este é o momento de avaliar todos os seus professores. Preencha um questionário por vez para cada um 

dos professores, se você não teve aula com algum dos professores abaixo durante todo o ano de 2018, 

não é necessário fazer a avaliação deste professor.  

Portanto, com relação ao desempenho dos professores, avalie os seguintes 

quesitos: Conteúdo; Didática; Planejamento; Avaliação e 

Relacionamento. Avalie como: 5 - Sempre; 4 - Raramente; 3 – Algumas 

Vezes; 2 – Quase Sempre; 1- Nunca.   
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CONTEÚDO - O professor demonstra conhecimento a respeito do 

conteúdo?  
114  17  09  15  12  167  

DIDÁTICA - O professor apresenta o conteúdo de forma clara e objetiva?  81 25  27  14  20  167  

PLANEJAMENTO - O professor apresenta as ações a serem realizadas 

durante o período letivo?  
99  14  18  16  20  167  

AVALIAÇÃO - O professor estabelece previamente os parâmetros da 

avaliação?  
89  27  19  11  21  167  

RELACIONAMENTO - O professor mantém postura adequada à prática 

do ensino?  
104  23  11 09  20  167  

 

 

Na avaliação do docente pelo discente habituar-se que a maioria dos professores 

atendem aos quesitos estipulados por este instrumento de avaliação, e que apenas casos 

pontuais de insatisfação dos alunos foram identificados, comprando com o resultado de 

2017, tivemos melhoras. 

Para melhorar esse processo, cada professor recebe um feedback individual da 

avaliação e juntamente a coordenação de cursos e direção acadêmica, são propostos 

treinamentos e alinhamento de conhecimento para melhoria contínua do processo de ensino 

e de aprendizagem dos alunos, mantendo a qualidade do ensino como um processo 

constante.       

 

4.2 FORMULÁRIO 2 – Formulário 2/5 - Eixo 5 - Avaliação Dos Setores e Infraestrutura 

Física  

No segundo formulário aplicado solicitamos a participação da comunidade 

acadêmica para auxiliar no processo de analise que venha viabilizar na avaliação dos setores 

e infraestrutura disponível e utilizada no ano de 2018. Entende-se que ela é indispensável 

para a melhoria contínua das atividades desenvolvidas em todos os ambientes da Instituição.  
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Dimensão 7 - Infraestrutura Física  

  

Este conjunto de questões é para ter percepção da comunidade acadêmica quanto à 

adequação da infraestrutura física da FEMAF, especialmente a de ensino, pesquisa, 

biblioteca, recursos de TICs.   

Considerando as instalações listadas abaixo, avalie quanto (quantidade; dimensão, 

iluminação, acústica e ventilação; limpeza e conservação; segurança e acessibilidade): 5 - 

Excelente; 4 - Muito boa; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não há; D - Desconheço.  

15 
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Avaliando as sala(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente, avalie 

quanto: 5 - Excelente; 4 - Muito boa ; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não há; D - 

Desconheço.  
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Com relação à biblioteca, avalie quanto: 5 - Excelente; 4 - Muito boa ; 3 - Suficiente; 

2 - Insuficiente; 1- Não há; D - Desconheço.  

 

 

 

5 - Excelente
4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço

Gráfico V 21 51 125 41 4 8

0

20

40

60

80

100

120

140

Espaço físico, acessibilidade física e condições 

ergonômicas, equipamentos, normas de segurança, 

acessibilidade digital e atualização de software, acesso à 

internet, srviço, suporte e plano de atualização? 

5 - Excelente
4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço

Gráfico VI 101 49 51 28 6 8

0

20

40

60

80

100

120

Os recursos tecnologicos de informação e comunicacão, 

com relação às necessidades dos processos de ensino e 

aprendizagem, que envolve professor, técnicos, 

estudantes e sociedade civil, estão atendendo de 

maneira? 



19 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

5 - Excelente
4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço

Gráfico VII 82 102 46 18 0 2

0

20

40

60

80

100

120

Espaço físico (dimensão, ilunimação, ventilação), 

segurança e consrvação, acessibilidade e condições para 

atedimento educacional especializado, instalações para 

acervo, ambiente de estdos individuais e grupos, espaço 

para técnicos e atividades administrat 

5 - Excelente
4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço

Gráfico IX 93 63 49 32 5 8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Profissionais da área de biblioteconomia, acesso via 
internet (consulta, reserva), informação do acervo e 

bancos de dados, empréstimos, relatórios de gestão e 
horário de funcionamento? 



20 
 

 

 

 

  

  

  

No seguimento de infraestrutura serão avaliados os seguintes itens: 5 - Excelente; 4 - 

Muito boa ; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não há; D - Desconheço.  
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4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço

Gráfico XIII 61 166 11 5 2 5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Serviços de acesso e segurança de pessoas 

5 - Excelente
4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço

Gráfico XIV 44 152 30 10 7 7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Serviços e equipamentos de segurança 

(câmeras, alarmes, etc.)? 



23 
 

 

 

 

 

 

Na ação “críticas, sugestões e/ou elogios são bem-vindos” referente a planejamento e 

avaliação institucional e políticas de gestão observamos uma satisfação coletiva da 

comunidade acadêmica e apenas questões isoladas de cunho negativo as quais já foram 

respaldadas assim que identificadas  conforme relatório de 2017.   

4.3 FORMULÁRIO 3/5 - Eixo 1 e Eixo 4 - Planejamento e Avaliação Institucional; 

Políticas de Gestão  

A primeira questão identificou o perfil dos participantes da pesquisa conforme eixo 

supracitado sendo o total de pessoas que responderam a este formulário 168 pessoas:  
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Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação Institucional  

  

Nesta dimensão busca-se avaliar como estão sendo desenvolvidos o planejamento e a 

avaliação institucional, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 

auto avaliação institucional. Avalia-se também sobre os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das atividades educativas.  

Com isso, com relação ao planejamento e avaliação institucional, avalie: 

5 - Excelente; 4 - Muito boa; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1 - Não há; D – Desconheço  

  

Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação Institucional  

  

Nesta dimensão busca-se avaliar como estão sendo desenvolvidos o planejamento e a 

avaliação institucional, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da 

auto avaliação institucional. Avalia-se também sobre os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento do planejamento institucional, especialmente das atividades educativas.  

A) A auto avaliação institucional atende às necessidades institucionais como 

instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional de 

maneira:   

 

5 - Excelente 4 - Muito Bom 3 - Suficiente 2 - Insuficiente D - Desconheço

Gráfico II 121 28 13 2 4

0

20

40

60

80

100

120

140

A autoavaliação institucional atende às necessidades 

institucionais como instrumento de gestão e de ações 

acadêmico-administrativas de melhoria institucional de 

maneira? 



25 
 

 

 

B) A divulgação das análises dos resultados do processo de autoavaliação institucional 

para a comunidade acadêmica ocorre de maneira:  

 

 

  

   

C) A divulgação das análises dos resultados das avaliações externas (Indicadores de 

qualidade, ENADE e CAPES) para a comunidade acadêmica ocorre de maneira:  

 

  

5 - Excelente 4 - Muito Bom 3 - Suficiente 2 - Insuficiente D - Desconheço
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D) O relatório de autoavaliação apresenta resultados, análises, reflexões e proposições 

para subsidiar planejamento e ações de forma:  

 

  

Dimensão 5 - Políticas de Pessoal  

  

Este conjunto de questões é para ter percepção dos agentes universitários e 

professores quanto à política de carreiras do corpo docente e do corpo técnico 

administrativo, seu aperfeiçoamento, programas de qualificação profissional, melhoria da 

qualidade de vida e as condições de trabalho. Considerando o incentivo/auxílio para 

formação continuada, a política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo 

é: 
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4 - Muito

Bom
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Dimensão 6 - Organização e Gestão Institucional  

  

Nesse universo busca a percepção da comunidade acadêmica principalmente quanto 

ao 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.  

  

É também questionado sobre a existência de plano de gestão e/ou plano de metas e 

sua adequação para o cumprimento dos objetivos e projetos institucionais; e como se dá a 

circulação da informação interna e externa.  

  

A) A autonomia dos órgãos de gestão e colegiados na gestão institucional e a participação 

dos técnicos-administrativos e estudantes, está sendo desenvolvida de maneira: 

 

 

  

B) A participação da sociedade civil na gestão institucional está sendo desenvolvida de 

maneira:  

5 - Excelente
4 - Muito

Bom
3 - Suficiente

2 -
Insuficiente

1 - Não há
D -

Desconheço
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C) O planejamento financeiro (orçamento com as respectivas dotações e rubricas) contribui 

com a gestão da extensão de maneira:  
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D) Os incentivos para o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) é:  

  

  

 

Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira  

  

Esta seção busca a percepção da comunidade acadêmica sobre a Sustentabilidade 

financeira da FEMAF tendo em vista as políticas direcionadas à aplicação de recursos para 

programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão.  
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Na questão “críticas, sugestões e/ou elogios são de grande relevância para a IES” 

referente à avaliação dos setores e infraestrutura física, observamos questões que 

precisamos proporcionar um ambiente de vivencia que atenda as soluções de forma 

imediata, e questões que exigem um planejamento estratégico por atividade para serem 

futuramente resolvidas levando em consideração fatores internos e externos como regionais 

e sociais.   

4.4 FORMULÁRIO 4/5 - Dimensão 4 - Avaliação do Desempenho da FEMAF Por 

Representantes da Sociedade.  

O objetivo principal da avaliação institucional é contribuir para o aprimoramento 

constante da qualidade, bem como o desenvolvimento do amadurecimento institucional. A 

avaliação, nesse sentido, se coloca como instrumento capaz de assegurar continuidade e 

aperfeiçoamento institucional. A complexidade desse processo remete à possibilidade de 

definição de uma visão sistêmica de avaliação, batizada por princípios democráticos e 

simultaneamente, capazes de, com modularidade e plasticidade, valorizar a diversidade e 

heterogeneidade das instituições. Assim, a sociedade local regional desenvolve papel 

fundamental neste processo.   
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prospecção?  
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Em que a FEMAF contribui para o 

desenvolvimento da região?  

Aproximação da comunidade com o ensino superior

Disponibilidade de apoio social

Emprego

Capacitação para o mercado de trabalho

Ensino superior para classe popular

27% 

20% 
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O significa FEMAF para você?  

Referência socioeducativa Faculdade de grande porte

Segurança financeira e cultural Faculdade em crescimento

76% 

24% 

Já utilizou algum serviço da FEMAF?  

SIM NÃO
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Como ficou sabendo da prestação de serviços 

que a FEMAF oferece através de?  

Filhos Amigo Internet Panfletos Professores Mídia
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Que outros serviços entendem que a FEMAF 

poderia oferecer à sociedade?  

Atendimento na área de saúde

Programas sociais

Mais cursos

Eventos sociais e culturais

Na maneira  que se encontra nenhuma a serviços a melhorar IES

84% 

16% 

Recomendaria os serviços prestados pela 

FEMAF a outras pessoas ou entidades?  

SIM NÃO
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95% 

5% 

Pretende continuar utilizando os serviços 

prestados pela FEMAF?  

SIM NÃO

62% 

38% 

Já assistiu algum evento oferecido pela 

FEMAF?  

SIM NÃO

71% 

29% 

Acompanha as notícias que envolvem a 

FEMAF?  

SIM NÃO
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Através dos contatos mantidos ou pelas notícias que chegaram ao seu conhecimento, diria 

que a FEMAF:  

 

 

  

Referente a questão “críticas, sugestões e/ou elogios são bem-vindos” referente a 

avaliação do desempenho da FEMAF por representantes da sociedade, observamos questões 

positivas e elogios o que nos leva a continuar sempre em busca da qualidade do ensino 

ofertado em benefício da comunidade local e regional.   
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Através dos contatos mantidos ou pelas notícias que 
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4.5 FORMULÁRIO 5 - Formulário 5/5 - Eixo 3 E Eixo 2 - Avaliação Institucional Pela 

Comunidade Acadêmica 

 

  

      
  

Você participou de atividades de pesquisa na FEMAF em 2018?  Sim  118  70%  

   Não  50  30%  

Você participou das atividades de extensão na FEMAF em 2018?  Sim  115  68%  

   Não  53 32%  

Você esteve envolvido em atividades de inovação tecnológica na FEMAF em 2018?  
Sim  91  54%  

   Não  77  45%  

Você possui alguma deficiência?  Sim  1  1%  

   Não  167  99%  

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI são documentos de planejamento que definem as políticas, os objetivos, as metas e 

as estratégias que norteiam as ações institucionais. O PDI e o PPI em vigência na 

FEMAF foram elaborados para o quinquênio 2017-2021. Em relação a esses 

documentos, você tem conhecimento do: [Projeto Pedagógico Institucional – PPI:]  

Sim  106  63%  

   Não  62  36%  

10 

5 

141 

10 

7 

Professor

Membro da Comunidade

Aluno Veterano

Aluno Calouro

Téc Administrativo

Indique seu Perfil 

Série 1
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O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI são documentos de planejamento que definem as políticas, os objetivos, as metas e 

as estratégias que norteiam as ações institucionais. O PDI e o PPI em vigência na 

FEMAF foram elaborados para o quinquênio 2017-2021. Em relação a esses 

documentos, você tem conhecimento do: [Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI:]  

Sim  96  56%  

   Não  72  43%  

Dimensão 1 – Missão e o Plano de desenvolvimento institucional - Este conjunto de questões é para ter 

percepção da comunidade acadêmica quanto (i) ao cumprimento dos objetivos centrais da instituição, 

considerando suas práticas pedagógicas e administrativas; (ii) e quanto a plano de desenvolvimento 

institucional (PDI), considerando suas metas voltadas ao contexto social e econômico em que a instituição 

está inserida, e as metas estabelecidas para as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, 

gestão institucional e avaliação institucional.  

Portanto, com relação à missão e ao plano de desenvolvimento 

institucional, avalie: 5 - Excelente; 4 - Muito boa ; 3 - Suficiente; 

2 - Insuficiente; 1 - Não há; D - Desconheço;    
   

 

 

 
 

[A FEMAF tem como missão: "o desenvolvimento humano, 

profissional e social, através da educação, extensão, pesquisa, 

produção e disseminação do saber científico, filosófico, artístico, 

cultural e tecnológico, contribuindo com a justiça social, 

democracia, cidadania, ética e com o aprimoramento da 

qualidade de vida.". As atividades desenvolvidas na FEMAF 

seguem essa missão de maneira:]  

105  28  22  10  1  1  168  

[As metas e objetivos do PDI previstos/implantados estão 

articulados com a missão institucional, com o cronograma 

estabelecido e com os resultados do processo de avaliação 

institucional de maneira:]  

92  35  18  5  1  17  168  

[Considerando as atividades de extensão (atividades artísticas e 

culturais, memória e patrimônio cultural), as ações 

institucionais estão coerentes com o PDI de maneira:]  82  35  23  10  1  17  168  

[Considerando as atividades de pesquisa/iniciação científicas, as 

ações institucionais estão coerentes com o PDI de maneira:]  92  30  18  10  1  17  168  

[Considerando as atividades de inovação tecnológica/iniciação 

tecnológica, as ações institucionais estão coerentes com o PDI de 

maneira:]  
107  20  18  5  1  17  168  

[Considerando a diversidade, as ações institucionais estão 

coerentes com o PDI de maneira:]  82  30  18  9  2  17  168  

[Considerando o meio ambiente, as ações institucionais estão 

coerentes com o PDI de maneira:]  92  25  28  5  1  17  168  

[Considerando as atividades voltadas para a cooperação, 

intercâmbio e programas com finalidades de 

internacionalização, as ações institucionais estão coerentes com 

o PDI de maneira:]  

72  35  28  5  1  17  168  
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Dimensão 3 - Responsabilidade Social da FEMAF - Nesta dimensão busca-se avaliar como a FEMAF 

atua em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

Portanto, com relação à responsabilidade social da  
FEMAF, avalie: 5 - Excelente; 4 - Muito boa ; 3 - Suficiente; 2 - 

Insuficiente; 1- Não há; D - Desconheço.   

    
 

  

[Considerando o desenvolvimento econômico regional, as ações 

propostas pela Instituição estão sendo implementadas de 

maneira:]  
117  15  13  5  1  17  168  

[Considerando a melhoria das condições/qualidade de vida da 

população, as ações propostas pela Instituição estão sendo 

implementadas de maneira:]  
92  25  28  5  1  17  168  

[Considerando os projetos/ações de inovação social, as ações 

propostas pela Instituição estão sendo implementadas de 

maneira:]  
82  35  23  10  1  17  168  

 [Considerando a inclusão social e as ações afirmativas de defesa 

e promoção dos direitos humanos e igualdade étcnico-racial, as 

ações institucionais estão sendo desenvolvidas pela Instituição de 

maneira:]  

72  35  28  5  1  17  168  

 [Com relação à inclusão de pessoas com deficiências, as ações 

institucionais são:]  102  25  18  5  1  17  168  

 [Com relação às iniciativas de incubadoras de empresas, 

empresas juniores, captação de recursos, as ações institucionais 

estão sendo implementadas de maneira:]  
102  25  18  5  1  17  168  

[Com relação aos projetos sociais para arrecadação de 

alimentos e vestuário as ações da Instituição estão sendo 

desenvolvidas de maneira:]  
67 45  38  10  1  17  168  

[Com relação aos projetos ambientais com estímulo à 

sustentabilidade, as ações da Instituição estão sendo 

desenvolvidas de maneira: ]  
102  25  18  5  1  17  168  

[As ações acadêmico-administrativas de pesquisa ou iniciação 

científica estão previstas/implantadas em conformidade com as 

políticas estabelecidas de maneira:]  
72  50  18  10  1  17  168  

[As ações acadêmico-administrativas de inovação ou iniciação 

tecnológica estão previstas/implantadas em conformidade com 

as políticas estabelecidas de maneira:]  
107  20  18  5  1  17  168  

  

 

Dimensão 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão - Esta seção aborda três 

grandes grupos de atividades institucionais: o ensino (de graduação e de pós-graduação), a pesquisa e a 

extensão.   
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Com relação à pesquisa e/ou extensão, avalie: 5 -  
Excelente; 4 - Muito boa; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não 

há; D - Desconheço.  
   

 

 

 
 

 [As ações acadêmico-administrativas de para as atividades 

artística e cultural estão previstas/implantadas em 

conformidade com as políticas estabelecidas de maneira:]  
92  35  18  5  1  17  168  

[Sobre as publicações científicas, as ações de estímulo estão 

previstas/implantadas de maneira:]  82  35  23  10  1  17  168  

[Sobre as bolsas de pesquisa/iniciação científicotecnológica, as 

ações de estímulo estão previstas/implantadas de maneira:]  92  30  18  10  1  17  168  

[Sobre o incentivo à formação de grupos de pesquisa, as ações 

de estímulo estão previstas/implantadas de maneira:]  107  20  18  5  1  17  168  

[Sobre o incentivo à submissão de projetos, as ações de estímulo 

estão previstas/implantadas de maneira:]  82  30  18  9  2  17  168  

[Sobre o auxílio para participação em eventos, as ações de 

estímulo estão previstas/implantadas de maneira:]  102  25  18  5  1  17  168  

[Sobre as publicações artísticas e culturais, as ações de estímulo 

estão previstas/implantadas de maneira:]  107  28  10  5  1  17  168  

[As ações previstas/implantadas pela instituição, conforme 

proposto no PDI, contemplam a inovação tecnológica e a 

propriedade intelectual de maneira:]  
117  15  13  5  1  17  168  

[A legislação para as atividades de pesquisa da  
FEMAF é:]  92  25  28  5  1  17  168  

[A periodicidade de eventos científicos na FEMAF é:]  
82  35  23  10  1  17  168  

[As atividades de pesquisa estão integradas ao ensino e à 

extensão de maneira:]  72  35  28  5  1  17  168  

Com relação à pesquisa e/ou extensão, avalie: 5 -  
Excelente; 4 - Muito boa; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não 

há; D - Desconheço. [A divulgação das atividades de pesquisa 

está sendo feita de maneira:]  

118  15  13  5  1  17  168  

[O sistema de inscrição e gestão dos acadêmicos de iniciação 

científica atende a sua finalidade de maneira:]  77  34  28  10  1  18  168  

[Os incentivos/recursos estão disponibilizados de maneira:]  
80  30  18  17  1  17  168  

[As ações acadêmico-administrativas para apoio à realização de 

programas, projetos, atividades e ações de extensão estão 

previstas/implantadas em conformidade com as políticas 

estabelecidas de maneira:]  

91  26 28  5  1  17  168  

[A legislação para as atividades de extensão da  
FEMAF é:]  102 23  18  5  1  19  168  

[As atividades de extensão atendem às necessidades da 

comunidade local de maneira:]  80  37 23  10  1  17  168  

[A divulgação das atividades de extensão da FEMAF está sendo 

feita de maneira:]  107  20  15  13  1  12  168  
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Com relação à extensão, avalie: 5 - Excelente; 4 - Muito boa; 3 - 

Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não há; D - Desconheço. [As 

atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa 

de maneira:]  

99  21 20  5  4  19  168  

[Os procedimentos de inscrição e gestão dos acadêmicos 

extensionistas são feitos de maneira:]  96  26 15  5  4  22  168  

  

 

  

Dimensão 9: Política de atendimento aos discentes - Nesta etapa o aluno avalia o atendimento da 

Instituição com relação as necessidades específicas dos alunos.  

Com relação a Políticas de atendimento ao estudante avalie: 5 - 

Excelente; 4 - Muito boa ; 3 - Suficiente; 2 - Insuficiente; 1- Não 

há; D - Desconheço.  
   

 

 

 
 

 [Políticas de acesso à Faculdade (vestibular, transferência, retorno 

e reingresso).]  92 35 18 5 1 17 168 

 [Apoio à permanência na Faculdade.]  82 35 23 10 1 17 168 
[Estímulo à participação em gestão acadêmica, de ação comunitária 

e de representação.]  92 30 18 10 1 17 168 

 [Serviços e programas de apoio ao discente, acompanhamento 

psicopedagógico. ]  107 20 18 5 1 17 168 

[Mecanismos de avaliação da satisfação com o curso.]  82 30 18 9 2 17 168 

[Acompanhamento da inserção dos egressos no mercado.]  105 35 12 8 1 7 168 
[Manutenção de contato com o egresso.]  87 43 22 8 1 7 168 

  

  
Críticas, sugestões ou elogios são bem-vindos!  

 
As críticas foram relacionadas a divulgação das ações de pesquisa e extensão.   
Ponto positivo a respeito da equipe que sempre entra em contato com o aluno para nos orientar e nos atualizar 

de nossos deveres!   
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5 ANÁLISE DOS DADOS   

A análise dos dados referentes aos eixos apontam para a implementação de políticas 

que assegurem a necessária tomada de decisões e iniciativas da FEMAF, que, de forma 

conjunta e articulada com a CPA, implementaram estudos que viabilizou varias mudanças, na 

perspectiva de elevação do nível de qualidade dos indicadores, traduzidos na melhoria dos 

conceitos avaliativos. Assim, é possível perceber que os resultados da Autoavaliação 

Institucional 2018 são, coerentes com os princípios, diretrizes e fundamentos legais constantes 

nos documentos norteadores da Instituição, notadamente o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, que propõe-se para cada dimensão, Ações Estratégicas, no sentido de 

possibilitar intervenções na realidade institucional para o ano de 2019. 

Portanto essa nova avaliação, busca pelo aprimoramento de suas ações, pelo 

fortalecimento de suas estruturas, pelo compromisso com sua missão e pelo direcionamento 

de seus objetivos e metas para o ano de 2019 juntamente com a nova comissão que vai se 

formar. Sendo um dos principais objetivo para a nova gestão, é avaliar o projeto acadêmico 

e sócio-político-administrativo da Faculdade, visando promover uma permanente melhoria 

da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas principalmente nas questões sociais. 

Esse objetivo é garantido por ações específicas tais como: assegurar a qualidade da ação 

universitária; prestar contas à sociedade das ações da IES; diagnosticar, planejar e executar 

melhorias das tarefas acadêmicas nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e gestão; 

explicitar as diretrizes de um projeto pedagógico; explicitar as diretrizes de um programa 

sistemático e participativo de avaliação e, consequentemente, de ações corretivas; além de 

planejar estrategicamente a Instituição, adequando-a ao momento histórico em que se insere 

e permitindo a capacidade de responder rapidamente às modificações estruturais da 

sociedade brasileira e mundial.   

Nesse contexto, a Avaliação Institucional de 2018, apresentou vários quesitos que de 

forma positiva nos trouxe uma viabilidade de entendimento sobre como vamos proceder as 

novas mudanças, e certamente contribuiu significativamente para que a Faculdade 

Memorial Adelaide Franco - FEMAF repense permanentemente as suas práticas de forma 

crítica e comprometida, refletindo sobre o seu papel na sociedade como disseminadora e 

promotora do saber capaz de compreender e modificar a realidade. A presente Avaliação 

Institucional da FEMAF teve como base duas grandes variáveis: a quantitativa e a 
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qualitativa. A condução e operacionalização dos instrumentos adequados para a obtenção de 

informações confiáveis, bem como a análise dos resultados.  

As propostas para esta dimensão abrangem as seguintes Ações Estratégicas para 2019: 

• Criação da Superintendência de Avaliação Institucional, como forma de consolidar a 

Avaliação Institucional da FEMAF. Ficará sob-responsabilidade dessa superintendência o 

acompanhamento das avaliações externas e internas; 

• Ampliação do espaço de atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nas unidades 

acadêmicas por meio de encontros com as Comissões Setoriais de Avaliação dos Centros de 

Estudos Superiores, Diretores, Coordenadores de Curso e integrantes da comunidade; 

• Estruturação de uma base de dados para disponibilização à comunidade acadêmica e à 

sociedade, contemplando os resultados das avaliações do SINAES sob a responsabilidade do 

INEP/MEC; 

• Discussão, de forma sistemática e permanente, dos resultados das avaliações externas e 

internas que dizem respeito à instituição, no intuito de obter-se uma compreensão global da 

IES; 

• Integração das comissões criadas na Instituição cujo objetivo seja trabalhar a Avaliação 

Institucional; 

• Manutenção dos processos de autoavaliação institucional - FEMAF e da avaliação dos 

cursos e disciplinas de graduação em continuo processo de discussão e construção 

Efetivação do funcionamento das comissões de sala de aula com a eleição de um presente de 

turma para representar os alunos; 

• Realização da meta-avaliação do processo de autoavaliação institucional – FEMAF 

correspondente a 2019 

Continuar melhorado o espaço ficisco e tecnologia da instituição  

5.1 Levantamento dos dados quantitativos da instituição  

Os dados quantitativos são de grande importância para, juntamente com a variável 

qualitativa, obter-se uma visão aproximadamente universal, ao menos, da Instituição. O 

levantamento dos dados será feito através de instrumentos específicos. No entanto, durante a 

coleta também poderão ser acrescidos outros dados julgados importantes para o conjunto do 

trabalho.  Entre outros, serão coletados dados com relação a:  
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 Modalidades de ingresso dos alunos: Processo seletivo, Portador de Curso Superior e 

Transferências.  

 Professores e regime de trabalho: Horista, parcial (T12 e T20) e integral (T40) no 

Plano de carreira;  

 Acervo bibliográfico: títulos, periódicos: 10109 títulos, 11.617 exemplares;  

 Alunos x tempo de conclusão do curso: 4 e 5 anos;  

 Alocação de recursos por dependência administrativa e nível de satisfação das 

necessidades: 1000 m2;  

 Relação aluno/professor: 24 X 1;  

 Relação aluno/funcionário: 14 X 1;  

 Graduação: taxa de sucesso: 78%;  

 Graduação: taxa de ociosidade: 25%;  

 Graduação: taxa de retenção: 5%;  

 Graduação: taxa de participação em programas diversos, internos externos à 

Instituição: 93%;  

 Graduação: Evasão: 10%;  

  

   Novamente convém enfatizar que outros tipos de dados poderão integrar o presente 

variável, toda a vez que julgada sua validade ao processo de avaliação institucional. Em 

relação à manutenção e ampliação da infraestrutura física, a FEMAF ampliou o número de 

salas de aula, de áreas comuns, laboratórios e áreas especiais e de instalações pertinentes aos 

recursos materiais e tecnológicos gerais e específicos para cada curso existe e a ser 

implantado pala Instituição, priorizando as diversas demandas e às demais atividades fim e 

meio. Entendendo a importância do detalhamento das informações relativas à manutenção e 

à ampliação da Infraestrutura, segue abaixo o quadro com essa disposição: 

 

DEPENDÊNCIAS 
2018 

Q. 

Portaria 1 

Estacionamento 3 

Área de Convivência 1 

Recepção 1 
Atendimento Acadêmico e 

Financeiro 
2 

Biblioteca 1 

Sala de Leitura e Estudo 

Individual 
1 
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Sala de Estudo em Grupo 3 

Sala de Acesso a Internet 4 

Lab. de Informática 3 

CPD 1 

Lab. de Pedagogia 1 

Lab. de Anatomia 1 
Lab. Multidisciplinar/ 

Microscopia 1 

Lanchonete 1 

Sala para Fotocopias 1 

WC Professor 1 

WC Feminino 2 

WC Masculino 2 

WC Deficiente 1 

Coordenações 2 

Sala de Manutenção 1 

Sala dos Colaboradores 1 

Recepção das Coordenações 1 

Coordenações de Cursos 8 

Sala da Coord. Pedagógica 1 

Sala do Recursos Humanos 1 

Sala de Reuniões 1 

Sala dos Professores 1 

Sala de Direção 2 

Auditório 1 

Almoxarifado 2 

Arquivo Morto 1 

Salas de Aula 16 

Apoio Pedagógico 1 

Sala de Materiais de S. 

Gerais 
1 

Núcleo de Desenvolvimento 
de Tecnologia 1 

Núcleo de Artes e 

Comunicação 
1 

 

5.2 Finalidades, Objetivos e Compromisso  

A Faculdade Memorial Adelaide Franco – FEMAF, tem por finalidade o 

desenvolvimento humano, profissional e social, através da educação, criação, pesquisa, 

produção e disseminação do saber científico, filosófico, artístico, cultural e tecnológico, 
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contribuindo com a justiça social, democracia, cidadania, ética e com o aprimoramento da 

qualidade de vida.  

 Ofertar um ensino de qualidade para a formação de profissionais aptos a 

ingressarem no mercado de trabalho.  

 Ter a disposição equipamentos, materiais e estrutura física necessária para o 

aprendizado.   

 Trabalhar para o desenvolvimento social e econômico da comunidade interna e 

externa, dentro dos padrões da ética e das leis vigentes, com transparência e 

discernimento.  

 Ser referência macrorregional nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

como suporte de excelência para a sociedade, com participação determinante no 

desenvolvimento regional.  

Formar e aprimorar profissionais que sejam capazes de atuar, orientar e ensinar nas 

diversas áreas do conhecimento humano em uma sociedade em constante crescimento, 

respeitando a diversidade e fomentando o debate livre de ideias.  

Desenvolver e cultivar suas capacidades e habilidades em liderança, no trabalho em 

equipe e na identificação e solução de problemas de maneira crítica, eficaz e criativa dentro 

de referenciais de excelência em seus campos de especialização, com a consciência de 

trabalhar para o crescimento da sociedade, na preservação do meio ambiente e no exercício 

da cidadania.  

Assim, são finalidades da Faculdade Memorial Adelaide Franco - FEMAF.   

 Desenvolver a educação superior formando profissionais nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos a integrar os setores profissionais e a participar do 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

 Formar recursos humanos para o exercício da investigação artística, científica, 

humanística e tecnológica assim como para o desempenho o magistério e das 

demais profissões; 

 Promover a formação integral do ser humano, estimulando a criação cultural e o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo e do espírito científico; 

 Incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica buscando o 

incremento da ciência e tecnologia, colaborando com o desenvolvimento do ser 



45 
 

 

 

humano e das comunidades local e regional, com vistas ao seu bem-estar social, 

econômico, político e cultural; 

 Promover a extensão estimulando a participação da população nos resultados da 

criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica produzidas na instituição;   

 Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

 Estimular permanentemente o aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

 Incitar conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade.  

 

5.3 Política para ensino, pesquisa e extensão  

A possibilidade de consolidar as atividades da Faculdade Memorial Adelaide Franco 

- FEMAF, no que se refere à função social de seu desempenho em ensino, pesquisa e 

extensão, depende, cada vez mais, de uma definição clara de seu papel como instituição 

privada. Em um contexto em permanente transformação, o processo de modernização do 

país, com o avanço da qualificação em tecnologia, tem convivido face a face com o aumento 

da complexidade das relações sociais. Desigualdade e tensões têm caracterizado a sociedade 

brasileira, exigindo das instituições privadas o comprometimento com o bem coletivo.  

As enormes proporções da pobreza tornam necessários projetos coletivos dotados de 

sustentação ética e racional. As incertezas que surgem, quando são avaliadas estratégias para 

a superação da desumanidade historicamente estabelecida, são resultantes da percepção da 

complexidade dos problemas vividos no contexto com o qual a Faculdade interage. Essas 

incertezas merecem tanto mais atenção quanto mais tomamos consciência das 

responsabilidades diretas e indiretas associadas às tomadas de posições diante dos 

problemas com que nos defrontamos. Com o fim de fomentar a produção científica discente, 

devem ser incentivadas as seguintes ações:  
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 Aperfeiçoar os programas de iniciação científica adotados na Faculdade, de 

modo a absorver um maior número de alunos, e aumentar o reconhecimento 

interno e externo aos trabalhos realizados. Instituir o estágio não remunerado de 

pesquisa, com direito a certificado, a que poderá ser atribuída uma carga horária 

no histórico escolar para as Atividades Complementares, em quaisquer níveis de 

formação, quando reconhecidos pelos Colegiados de Curso. Estimular a 

formação sistemática de pesquisadores, com vistas à qualificação profissional e à 

preparação para pós-graduação. Inserir alunos de graduação em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. Aproximar alunos de graduação e pós-graduação em 

grupos de pesquisa. Aproximar alunos pesquisadores de áreas de formação 

diferentes em reuniões temáticas de interesse comum.  

 Vincular preferencialmente projetos de pesquisa e extensão a disciplinas. Seria 

conveniente que fosse indicado de maneira clara o benefício trazido pelas ações 

para a qualidade de ensino, bem como motivada a participação de alunos da 

disciplina em suas atividades.  

 Incentivar, nas diferentes áreas, em articulação com as linhas de pesquisa da 

instituição, atividades sistemáticas de extensão atentas a demandas da 

comunidade, dedicadas ao benefício coletivo, capazes de "dar prioridade às 

práticas voltadas ao atendimento a necessidades sociais emergentes”. 

 

5.4 Responsabilidade social  

  

Atuar com intensidade no setor social, em conjunto com entidades filantrópicas e do 

terceiro setor, visando proporcionar o bem-estar físico, mental e social, para com isso 

conseguir obter a melhoria de vida da sociedade e consequentemente, ser um mecanismo de 

ação social da comunidade.  

A vocação de uma Instituição de Ensino Superior não pode estar afastada do seu 

compromisso social. A partir de seu segundo processo seletivo ainda em 2016, a FEMAF 

instituiu a doação de alimentos e agasalhos como forma de inscrição no processo seletivo e 

como “trote” de calouros.  As toneladas de alimentos e agasalhos arrecadados são doadas a 

entidades assistenciais do município e da região. Em 2017 e 2018 concluiu-se que a SOESP 

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, com sede na av Marli Boueres, 34 – mutirão 
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– Pedreiras/MA – CEP: 65725.000, sendo registrada com CNPJ 97.522.659/0001-40, 

mantenedora da FEMAF instituição, que, além da área educacional, atuará na área social, 

buscando ajudar a solucionar os problemas existentes no setor da região em que está 

inserida a faculdade e principalmente a comunidade local. 

5.5 Comunicação com a sociedade    

A Faculdade Memorial Adelaide Franco - FEMAF vem, desde sua criação, 

realizando projetos e firmando parcerias com a comunidade. Com um bom relacionamento 

com empresas locais e regionais e Governos Municipais, Estadual e Federal, a Faculdade 

tem conseguido auxiliar a comunidade nas áreas afins aos cursos existentes e na área 

educacional como um todo. Os Núcleos e a Agência têm participação decisiva no apoio às 

necessidades da comunidade, fortalecendo os laços de parceria e ampliando as relações 

sociais.   

Além desse trabalho, a Faculdade Memorial Adelaide Franco - FEMAF, 

principalmente através da SOESP – Instituição ligada à Faculdade, pretende incentivar na 

linha de pesquisa e extensão, o desenvolvimento de projetos que visem o crescimento 

regional e a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade.  

Na área da cooperação e parcerias com Instituições e Empresas, Faculdade Memorial 

Adelaide Franco - FEMAF firmou convênio com a Prefeitura do Município e com as demais 

Prefeituras da Região, com órgãos Estaduais e Federais, e com outras IES da região. Os 

Núcleos e a Agência possibilitam aumentar essa participação, influenciando diretamente no 

desenvolvimento econômico e social de toda a região. A FEMAF tem como um dos seus 

objetivos incentivar as pesquisas e o desenvolvimento de projetos que melhorem a produção 

e os serviços oferecidos pelas Empresas e Instituições da região.   

Para que a Faculdade de fato desempenhe sua função social de maneira abrangente e 

sistemática, consciente de seu papel e empenhada na integração com a comunidade, é 

necessário racionalizar seus esforços de modo a atender da melhor maneira possível às 

demandas externas. Para aperfeiçoar a colaboração entre Faculdade e sociedade, é 

imprescindível:    

 Incentivar projetos de investigação local e regional, em diversas áreas.  
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 Incentivar articulações com secretarias municipais, estaduais, prefeituras, órgãos 

públicos, para atendimento de demandas.  

 Incentivar projetos de ensino, pesquisa e extensão referentes aos dilemas sociais 

mais imediatos. Incentivo à promoção de eventos voltados também para os 

dilemas sociais. Criação de novas formas de estágio, referentes às renovações do 

mercado, que contem carga horária, de acordo com especificidades da área, 

reconhecidos pelo Colegiado de Curso.  

 Desenvolver na Faculdade um programa de atividades envolvendo direitos 

humanos e cidadania.  

 Prever nos cursos pontos de reflexão sobre a realidade imediata. Propor 

disciplinas ou atividades dedicadas à observação direta, na forma de pesquisa de 

campo ou levantamento de dados, para compreender o contexto social.  

 Promover a humanização no Campus da Faculdade, através de atividades 

culturais e seminários voltados para a integração social e o lazer.  

 Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação, incluindo estratégias de divulgação 

das atividades desenvolvidas, dos serviços prestados à comunidade e das 

ligações estabelecidas com diversos segmentos da sociedade.  

 Promover conferências e atividades complementares sobre ética.  

 Incentivar no ambiente acadêmico a intensificação da ética nas relações 

profissionais.  

  
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de autoavaliação demonstra o compromisso da instituição em manter seus 

serviços com padrão de qualidade compatível com sua missão e visão institucional. O 

processo avaliativo da FEMAF faz parte da cultura de autoavaliação implantada na 

instituição e visa instrumentalizar os planos de gestão estratégica que suscitam a melhoria das 

ações na prestação dos serviços educacionais. Com o intuito de atender plenamente a 

legislação proposta, estabelecida pelo SINAES, visando à consolidação de uma cultura de 

avaliação que permita uma visão crítica e consciente do papel da instituição de ensino 

superior, no contexto social da comunidade acadêmica que a constitui, a CPA desenvolveu 

suas atividades objetivando identificar as fragilidades e potencialidades, com a finalidade de 
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orientar seu planejamento estratégico, previsto no PDI. A FEMAF tem investido 

significativamente na estrutura física para atender ao crescimento e desenvolveu ampla e 

direcionada campanha de comunicação para a captação de novos alunos. Em virtude dos 

resultados apontados na avaliação interna, a Instituição priorizou atender às necessidades 

mais urgentes: melhoria e ampliação da rede WiFi em todo o ambiente de convívio comum 

da IES, que tem por objetivo levar a tecnologia ao alcance de todos, e melorando a ampliação 

física e propocioando melhores condições de acesso, proporcionando um melhor ambiente de 

trabalho para toda a comunidade acadêmica; melhoria do Núcleo de Práticas Laboratórioas, 

visando o atendimento a comunidade carente; reforma do estacionamento para atender a 

comunidade acadêmica, incluindo as vagas específicas para idosos e PNE. Assim, as 

instalações administrativas, salas de aula, sala de professores, espaço de atendimento para os 

alunos, infraestrutura para a Comissão Própria de Avaliação – CPA, gabinetes/estações de 

trabalho para professores em tempo integral, instalações sanitárias, biblioteca, laboratórios, 

recursos de tecnologia de informação e comunicação e o espaço de convivência atendem 

satisfatoriamente as necessidades da instituição. As ações de Responsabilidade Social 

também são fortalecidas pela CPA, tais como: Campanha Contra Tabagismo – “Fumar não é 

hábito é óbito” - realizado pelos alunos do curso de Serviço Social, envolvendo toda a 

comunidade acadêmica; Dia Nacional do Meio Ambiente; Dia Mundial de Limpeza de Rios e 

Igarapés; Caminhada pela Paz; Projeto Compatibilizando Vidas – campanha de doação de 

sangue; Vestibular Solidário - Doação de Alimentos para entidades carentes; projeto do dia 

das crianças; parceria com o intituições pubicas e provadas para coleta seletiva de resíduos 

sólidos e doação para Cooperativas locais; criação da Quinta Cultural, onde os alunos de 

todos os cursos, se apresentavam, cantando, tocando e recitando poesias. Estas ações 

permitiram a expectativa da FEMAF com o aumento do corpo discente. Concomitantemente, 

houve investimento na estrutura pedagógica com a contratação de professores com maior 

titulação e experiência profissional, buscando atender aos requisitos legais para a faculdade. 

Estas ações certamente representam novos desafios para instituição e para a CPA, para que as 

conquistas alcançadas sejam mantidas ou melhoradas, proporcionado um serviço de 

qualidade reconhecido pela comunidade. Pela observação dos aspectos analisados, nota-se 

que a avaliação interna é um processo contínuo na FEMAF, que visa identificar os pontos 
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positivos e os pontos em que a Instituição deve avançar e propor medidas para melhorar a 

qualidade de toda a estrutura e ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem. A FEMAF 

reforça sobre a importância da participação da comunidade acadêmica, pois é a partir desta 

avaliação que a IES irá realizar melhorias e elaborar o planejamento das atividades futuras 

para que assim se possa construir continuamente uma Instituição cada vez mais sólida. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  


