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I NTRODUÇÃO
Esta propost a inicia-se com um breve histórico da In st it u ição, em seguida, define
os objetivos principais da avaliação; explicita os mecanismos de integração entre os
diversos instrumentos de avaliação; apresenta os procedimentos metodológicos que serão
utilizados com a definição das etapas do processo; apontando as tarefas distribuindo-as
entre os setores responsáveis que participam do trabalho; propõe uma política de utilização
dos resultados da avaliação na definição dos rumos da Instituição e encerra-se com a
apresentação de um cronograma de trabalho que contempla as ações definidas e os
r ecu r sos n ecessár ios para a execu ção destas.
Neste processo, serão considerados o ambiente externo, partindo do contexto no
setor educacional, as tendências, os riscos e as opor t u n idades para a In st itu ição e para o
am bient e intern o, inclu indo a an álise de t odas as est r u t u r as da oferta e da demanda. O
resultado da avaliação na FUG balizará a determ inação dos r u mos in st itucionais de curto
e m édio pr azo.
As orientações e instrumentos propostos nesta avaliação institucional apoiam -se na
Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 20.12.96, nas Diret r izes Curr iculares de cada cu r so
oferecido pela Inst ituição, n o Decr et o 3.860 e n a Lei 10.861, qu e institu i o Sistem a de
Avaliação.
Est a avaliação retrat a o com prom isso inst itu cion al com o au t o- con h ecim en t o e
su a r elação com o t odo, em prol da qu alidade de t odos os serviços que a FUG oferece
para

a

sociedade. Confirma também a sua responsabilidade em relação à oferta de

educação superior .

PERFIL INSTITUCIONAL

Missão Institucional
A Faculdade União de Goyazes é uma instituição privada que tem por missão:
“Promover a construção do conhecimento, formando profissionais
comprometidos com a excelência nas áreas de atuação, conscientes de suas
responsabilidades ambientais, sociais e humanísticas, e com uma postura cidadã,
ética, empreendedora, autônoma e crítica sendo construtores e formadores da
sociedade”.
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CEODO: HISTÓRIA DO GRUPO
A Mantenedora

A Faculdade União de Goyazes é uma instituição privada, contemplada no
credenciamento em julho de 2007, pela Portaria M E C : n º 6 0 9 d e 22 de junho de 2007.
Publicada no Diário Oficial da União dia 25 de junho de 2007. Seguidamente, as portarias de
autorização dos cursos.
Na sequência, credenciamentos foram autorizados tais como: cursos de Enfermagem,
Nutrição e Farmácia, pelas Portarias n° 549, 550 e 551, de 22 de junho de 2007, publicada no
Diário Oficial da União dia 25 de junho de 2007.
Posteriormente, autorizados os cursos de Fisioterapia, Educação Física e Ciências
Biológicas, pelas Portarias n° 692, 693 e 694, de 02 de agosto de 2007, publicada no Diário
Oficial da União dia de agosto de 2007. A autorização do curso de Biomedicina, pela Portaria
n° 754, de 03 de setembro de 2007, publicada no Diário Oficial da União no dia 04 de setembro
de 2007.
Em 2010 recebe autorizaçaõ para o Curso de Terapia Ocupacional –- Autorizado e
Reconhecido pela Portaria n.º 253, DE 18/03/2010.Em outubro de 2011, a faculdade recebeu o
recredenciamento.
Em 2016, o Curso de Odontologia –- Autorizado pela Portaria n.º 201400558. Diário
Oficial 29 de janeiro de 2016. Por fim em 2017, Curso de Medicina Veterinária, Autorizado
pela Portaria n.º 201400558. Diário Oficial 29 de maio de 2017. Seu corpo dirigente em 2017 é
composto pelos seguintes membros:
Diretor Geral: Profº Dr. Carlos Augusto de Oliveira Botelho
Diretoria Acadêmica: Profª Aneci Neves da Silva Delfino
Diretoria Administrativa: Aline Bueno Vaz
Diretor de Patrimônio: Profº Fernando Saab.

M ECANI SM OS DE I NTEGRAÇÃO DA AVALI AÇÃO

A proposta de avaliação do SINAES prevê a articulação entre a avaliação da
Instituição (interna e externa), a avaliação dos cursos e avaliação do desempenho dos
estudantes (ENADE) e as políticas de acompanhamento e avaliação das at ividades-fins,
ou s e j a , ensino, pesquisa e extensão, além das at ividades-m eio, car act er izadas pelo
planejamento e gestão da FUG, abrange toda

com u n idade acadêm ica, articulando

diferen tes perspectivas o qu e garan t e um melhor entendimento da realidade in st itucion al.
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A

integração

da

avaliação

com

o

projeto

pedagógico

dos

cursos

ocorre

pela

contextualização destes com as car act er íst icas da deman da e do am bien t e ext er n o,
respeitando-se as limitações regionais para que possam ser superadas pelas ações
estratégicas desenvolvidas a partir do processo avaliat ivo.

PROCEDI M ENTOS M ETODOLÓGI COS

Considerando a flexibilidade e a liberdade preconizadas pela Lei 9394/ 96, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pela Lei 10.861/ 04, qu e inst ituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES seria paradoxal estabelecer
critérios e normas rígidas para a avaliação, cu jo processo n ão se en cer r a em si m esm o.
Como

um

processo

democrático,

que

se

constrói

ao

longo

do

seu

desenvolvimento, o processo de auto-avaliação, num primeiro momento, conta com a
participação da CPA-Comissão Própria de Avaliação, designada para planejar, organizar,
refletir e cuidar do interesse e participação de toda comunidade acadêmica e do apoio
dos gestores da FUG a respeito da disponibilização de inform ações e dados

con fiáveis.

Por est a r azão, ficará para um segundo momento estabelecer os métodos e ações
a serem adotados para identificação e saneamento das eventuais fragilidades institucionais.
A avaliação institucional proposta adotará uma metodologia participativa, buscando trazer
para o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma
aberta e cooper at iva.
A com issão é com post a por r epr esen t an tes da com u n idade ext er n a, do cor po
técnico-administrativo, por alunos e professores e ainda, coordenadores de cursos. Os
métodos adotados partem do individual para o coletivo, favorecendo a convergência dos
dados entorno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para
os problemas apresentados. A avaliação in st it u cion al é o pr ocesso desen volvido pela
FUG e ocor r e com o intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos os
sentidos.
A qualidade na educação oferecida é o principal objetivo do SINAES – sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior, instituído pela Lei 10861/2004, a exigência ética
própria dos processos educacionais conclama a todos os agentes da comunidade de
educação superior, das instâncias institucionais, governamentais e membros concernidos da
sociedade, a se envolverem nas ações avaliativas, respeitados os papéis, as especificidades
e as competências científicas, profissionais, formais, políticas, administrativas das distintas
categorias (SINAES, 2009).
A avaliação é entendida como um poderoso instrumento de gestão e é utilizada
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como estratégia governamental para avaliar instituições de ensino, ou seja, funciona como
termômentro da educação e a forma como as instituiçoes vem apresentando seu trabalho na
educação.
Atualmente o papel da avaliação, principalmente no campo educacional, vem
ganhando destaque, pois a avaliação extrapola os limites da aprendizagem e se estende às
diversas políticas públicas e principalmente às educacionais.
O Relatório Final de atividades de Auto-Avaliação da FUG constitui-se como um
referencial para todos os envolvidos com o Processo de Implementação e Consolidação da
Avaliação Institucional, estando ela, comprometida com a melhoria permanente da qualidade
do Ensino Superior.
Os estudos realizados durante as atividades desenvolvidas nas etapas propostas
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES – surgem como
referencial para a CONAES, pois que a ela cabe analisar, oferecer subsídios, fazer
recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação do processo e políticas de
Avaliação da Educação Superior, bem como, elaborar a revisão crítica dos seus
instrumentos, metodologias e critérios a serem utilizados.
A cada ano, conforme dita a CPA – Comissão Própria de Avaliação da Faculdade
União de Goyazes, o processo é reavaliado e mediante análise, revisados nos pontos que
necessitam mudanças, ou até mesmo, atualizados conforme necessidades percebidas pela
comissão.
Nos seus 10 anos de existencia, a Faculdade União de Goyazes se concretiza
conferindo no 2017 a meta para avaliação, onde a CPA além de divulgar os resultados
comparativos do último ano, convida a comunidade acadêmica a participar da avaliação do
processo sugerindo mudanças que se fizerem necessária.

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A Faculdade União de Goyazes nasceu do espírito empreendedor de profissionais
do município de Trindade, com conhecimentos das carências sociais e de ensino da região
que observando uma lacuna existente no ensino local, principalmente no que tange a área de
saúde do Estado de Goiás, implantou uma estrutura sólida de atuação, principalmente pela
proposta firmada no tocante tripé: ensino, pesquisa e extensão.
Aberta a participação da população, visando à difusão de conquistas e benefícios da
criação cultural e tecnológica, têm como missão a atividade educacional formativa,
desenvolvendo e preparando profissionais e cidadãos livres e conscientes, que busquem
projetos de vida, participativos, responsáveis, críticos e criativos, construindo e ampliando o
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conhecimento para o aprimoramento contínuo da sociedade em que vivem.
Uma vez sendo colocada em prática a diretriz de que a expansão do Ensino
Superior Brasileiro deve ser feita dentro dos padrões de qualidade que assegurem o seu
aprimoramento, fêz-se necessário estabelecer critérios bem definidos para a instalação da
Faculdade União de Goyazes.
Deste modo a FUG se propõe a servir à comunidade gerando conhecimento e
recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico, profissional e sóciocultural, mas não exclusivamente da região em que se localiza, mas, também com uma
proposta contemporânea, levando ao centro oeste uma entidade preocupada com qualidade
de ensino e com a pesquisa.
Quantificação das metas = As metas propostas no PDI, por dimensão acadêmica e de
gestão administrativa se deveu em 2017 para atingir as metas elencadas, nas diretrizes da
gestão administrativa e acadêmica da Faculdade União Goyazes “FUG” conforme destacado
no quadro 01:
Quadro 01:
OPÇÕES ESTRATÉGICAS

DIRETRIZES

CRESCIMENTO

Que sejam desenvolvidas ações e políticas com a finalidade de captar
e fidelizar alunos.

GESTÃO E
ORGANIZAÇÃO DOS
PROCESSOS

Que os processos sejam padronizados, organizados, gerenciados e
aprimorados.

Que os colaboradores sejam treinados, orientados, acompanhados e
DESENVOLVIMENTO DOS supervisionados para que tenham condições de identificar as
melhorias necessárias para aprimoramento do seu desempenho
RECURSOS HUMANOS
profissional e dos processos acadêmicos e administrativos.
EXCELÊNCIA ACADÊMICA Que o planejamento institucional e os procedimentos acadêmicos
promovam a excelência acadêmica por meio de metodologias
eficazes e inovadoras, voltadas para aprendizagem ativa e
significativa.
EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO AO
CLIENTE

Que o atendimento seja eficiente e eficaz no sentido de deliberar de
forma adequada, rápida e coerente em todas as situações.

Assim, a FUG se coloca no compromisso de desenvolver um processo de produção
de conhecimento, pautado em princípios éticos.

Na medida em que vem sendo uma

instituição de ensino de Ciências da Saúde é condição essencial que orientemo-nos para a
formação de seres humanos completos e capazes de contribuir para a promoção de uma
sociedade mais justa na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do
ser humano.
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O compromisso que a Faculdade União de Goyazes tem com todos os segmentos
acadêmicos é a melhor prestação de serviços em educação q u e faz com que haja uma
busca constante por meios que possam diagnosticar ocorrências de vícios sanáveis no
processo educativo.
Portanto, é imprescindível trabalhar a cultura cotidiana, devido ao foco principal da
instituição ser as pessoas. Fazer parte do crescimento delas é uma satisfação e um
diferencial na qualidade dos serviços. Para tal meta, um cidadão, educado, desenvolvido,
qualificado e competente é a nossa contribuição para que ele possa sozinho, gerir sua própria
vida, contribuindo sobremaneira com a melhoria da região onde mora ou trabalha.
A Faculdade União de Goyazes visa ter excelência na gestão educacional, merecer o
reconhecimento da sociedade pelo compromisso com a qualidade do ensino e da
aprendizagem em todos os níveis de sua atuação, tornando-se objeto de desejo para os
estudantes, de parceria na educação para as famílias e de excelência na prestação de serviço
pela competência dos profissionais egressos de suas instituições. e ainda, como suporte para a
implementação das metas e políticas propostas, as ações deverão ser direcionados pelo mapa
estratégico que prevê os seguintes objetivos estratégicos.
Quadro 02 - MAPA ESTRATÉGICO
1. Garantir perenidade IES, mantendo a lucratividade na operação das
unidades educacionais;
2. Precificar mensalidades compatíveis com a qualidade do serviço prestado
FINANCEIRA
E
que contribuam com a fidelização e captação de alunos;
SUSTENTABILIDADE 3. Criar e manter uma política de gestão de gastos adequada à qualidade dos
serviços prestados pelas unidades educacionais;
4. Reduzir e gerenciar com eficiência a inadimplência e os descontos.

CLIENTES
E
MERCADOS

1. Aumentar a captação e retenção de alunos por meio de estratégias
marketing diferenciadas;
2. Fortalecer o relacionamento da instituição com a sociedade e o mercado
trabalho;
3. Expandir o ensino superior a partir do EAD, ofertas de novos cursos
Graduação, Extensão e Pós- Graduação;
4. Expandir o ensino superior presencial em outras localidades do Estado
Goiás e outros estados.

de
de
de
de

1. Melhorar e consolidar a qualidade de ensino tendo como referência os
indicadores oficiais;
2. Ampliar e modernizar a infraestrutura das unidades educacionais;
3. Oportunizar o autoatendimento nas operações e serviços;
4. Desenvolver a cultura da inovação, do empreendedorismo e respeito à
PROCESSOS
diversidade;
INTERNOS 5. Fortalecer a extensão e a Pós- Graduação;
6. Desenvolver e aperfeiçoar o Sistema de Gestão Acadêmica. (SGA);
7. Melhorar o processo de controle de frequência dos colaboradores;
8. Consolidar a padronização e formalização dos processos internos por meio
da manualização.
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1. Qualificar e capacitar professores e colaboradores.
APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO

2. Qualificar as relações interpessoais criando um bom clima e ambiente de
trabalho nas unidades educacionais.
3. Atualizar ambientes de aprendizagem e os sistemas de informação e
comunicação.

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES: ORIGEM E
PERSPECTIVA

A avaliação Institucional na história da Educação no Brasil tomou rumos bem
peculiares, primeiro: houve obrigatoriedade de a mesma ser feita pelas instituições de
ensino e, segundo: percebeu-se que a avaliação é realmente necessária. Se no início as
instituições tiveram receio de enfrentá-la e realizá-la, depois, as mesmas chegaram à
conclusão de que esta é a melhor maneira para realizar-se a gestão institucional.
Logo, a avaliação institucional, hoje reconhecida, surgiu num momento muito
especial do contexto educacional brasileiro, pois o cenário era de crescente expansão e
popularização do ensino superior no Brasil, daí a necessidade de uma organização na
maneira de avaliar, e também de uma mudança de consciência em todos os segmentos
acadêmicos.
É a partir desta necessidade que surge o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – Lei 10.861/2004, lei esta que inova e faz com que o processo
de avaliação seja mais dinâmico. Uma das mais recentes e extintas formas de avaliar era o
chamado “Provão”, no qual os alunos faziam uma prova e a sua instituição de origem
recebia um conceito de acordo com o resultado obtido pelos discentes. Não se pôde
mensurar a instituição só por este resultado; tal modalidade de avaliação acabou virando
um “ranking” entre as IES - daí a necessidade de se pensar um diferenciado e amplo modelo
de avaliação.
A importância da avaliação institucional foi reafirmada no contexto da educação
brasileira devido à sua incorporação ao texto da LDB (Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional – Lei nº9394/96), trazendo para o cenário educacional a necessidade da
avaliação como instrumento no processo de administração do ensino na atualidade.
Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES) e divide- se em três modalidades:
1.Avaliação das Instituições de Educação Superior (Avalies) é o Centro de
referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas etapas
principais:
1.1Autoavaliação - Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de
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cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional
da CONAES (Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior).
1.2 Avaliação externa ( A E ) – Realizada por comissões designadas pelo
INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas), à avaliação externa tem como
referência os padrões de qualidade para a educação superior, expressos nos instrumentos
de avaliação e nos relatórios das auto-avaliações. O processo de avaliação externa,
independentemente da abordagem se orienta por uma visão multidimensional que busca
integrar sua natureza formativa e de regulação numa perspectiva de globalidade.
2. Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação
por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões
externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do processo

de

reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos estão sujeitos.
3. Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Exame Nacional de Avaliação
de Desempenho dos Estudantes – ENADE) – Aplica-se aos estudantes no final do
primeiro e do último ano do curso, estando prevista para a mesma a utilização de
procedimentos amostrais. O Ministro da Educação, anualmente, com base em indicação
da CONAES, é quem definirá as equipes que participarão do Exame. Com base nesta
concepção, a Faculdade União de Goyazes insere a CPA – Comissão Própria de
Avaliação, com a finalidade de promover o crescimento e qualificação interna, por meio da
avaliação dos serviços prestados.
Neste ínterim a sociedade toda passa a cobrar das instituições que as mesmas
ofereçam ensino de qualidade; a sociedade cobra esta legitimidade, justamente enquanto
ocorre restrição das políticas de financiamento pelo Estado. Diante deste cenário surge
uma crucial questão sobre o papel da Instituição; a qualidade do seu trabalho
educacional e a conseqüente necessidade de um modelo pertinente de avaliação.

OBJETIVO GERAL DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
➢

Manter na Faculdade União de Goyazes um processo permanente de avaliação

institucional, sistemático e confiável, de forma que estes dados contribuam com a
instituição para que ela possa diagnosticar, em todos os seus setores e ou segmentos, as
oportunidades de melhorias no processo educacional, e assim tenha dados concretos que
fomentem melhorias e, conseqüentemente, tenha garantida a excelência na prestação dos
serviços.
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Objetivos específicos
✓
Conceber os projetos do programa de avaliação institucional da Faculdade União
de Goyazes segundo os princípios norteadores da sua missão, da sua visão e dos seus
objetivos, em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES);
✓
Ser instrumento capaz de criar processos de constante avaliação e renovação da
estrutura acadêmica e administrativa;
✓
Ter indicadores para trabalhar a promoção do aprimoramento da capacidade
acadêmica e profissional dos docentes formadores;
✓
Criar políticas mais dinâmicas e eficientes de participação de todos os segmentos
da instituição na busca pela excelência na prestação do serviço educacional;
✓
Obter índices de forma que sejam estabelecidas prioridades quanto à melhoria da
infraestrutura institucional, de acordo com as necessidades prementes;
✓
Ter indicadores do desempenho da instituição, para que forneçam dados para
orientar a tomada de decisão;
✓
Articular o processo de avaliação institucional como um todo, dando prioridade para
procedimentos capazes de alavancar o processo de gestão da instituição;
✓
Desencadear um processo de avaliação institucional que se caracterize pela
participação e comprometimento das lideranças e de todos os setores e serviços da
Faculdade;
✓
Promover o processo de autoconhecimento da Faculdade União de Goyazes, tendo
em vista a qualidade no gerenciamento da instituição e o fundamento do seu compromisso
com a construção do conhecimento;
✓
Promover o processo de reconhecimento da Faculdade União de Goyazes, na
comunidade local e do Estado de Goiás, por meio da divulgação de resultados de qualidade
e excelência no atendimento e na formação dos novos profissionais.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
A Faculdade União de Goyazes criou a CPA – Comissão Própria de Avaliação, órgão
administrativo/colegiado específico, estruturado e responsável pela condução do processo
contínuo de avaliação institucional, na abrangência preconizada pelo SINAES. O
planejamento e a avaliação institucional pressupõem um processo que pode ser continuado e
concretizado por outras pessoas, durante o seu fluxo. A reestruturação de uma avaliação
cumpre a exigência pré-estabelecida no próprio documento, tendo em vista que o processo
de avaliação deve acompanhar a evolução e o crescimento da instituição.
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Logo algumas mudanças são necessárias, cujas necessidades são verificadas na
execução do Plano de ação da Comissão.

ETAPAS DO PROCESSO - CPA
São Atribuições do (a) coordenador (a) da CPA:
1.
Convocar e definir a pauta das reuniões;
2.
Manter a ordem, cumprir e fazer cumprir as normas de funcionamento;
3.
Submeter a matéria em pauta à discussão e definir os critérios de votação,
bem como anunciar o seu resultado;
4.
Convocar representantes de qualquer setor da instituição para participar de
sessões ordinárias ou extraordinárias ou prestar informações relativas ao processo interno de
avaliação;
5.
Assinar e expedir as decisões tomadas pela CPA;
6.
Encaminhar à diretoria, para publicação, toda matéria que deva ser divulgada;
7.
Representar a CPA junto aos órgãos do Ministério da Educação integrantes do
SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
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PLANO DE AÇÕES / DATA - CPA
AÇÕES
Esclarecimento da CPA
Reunião e verificação das ações implementadas referente ao
relatório do ano de 2016
Elaboração do instrumento de pesquisa: definição do
cronograma de reuniões; definição do cronograma de
adaptação de mudanças referente ao relatório de 2017
Sensibilização da comunidade acadêmica e elaboração do
projeto de auto-avaliação institucional
Apresentação e aprovação do projeto de auto-avaliação
institucional no âmbito geral
Definição e elaboração dos instrumentos para coleta de
dados (questionários, revistas, grupos externos, entre
outros); definição dos meios e da forma pelos quais a
comunidade externa participará do processo avaliativo
incluindo os egressos (quando for o caso)
Sensibilização dos setores de informática, dos setores
técnico-administrativo na aplicação dos Instrumentos

DATA
25/03/2017
28/04/2017
15/08/2017à
20/09/2017
25/09/2017
28/09/2017

28/09/2017

30/09/2017

Aplicação dos instrumentos pela Equipe (cpa)

15/10/2017
30/11/2017

Relatório parcial
Discussão dos resultados com a comunidade acadêmica
Elaboração do relatório final
Envio do relatório final

28/01/18
25/01/2018
28/01/2018
30/03/2018

PLANO DE AÇÃO – 2017
OBJETIVO GERAL:
Ordenar procedimentos operacionais de competência da Comissão Própria de Avaliação da
Faculdade União de Goyazes.
Objetivos Específicos:
➢ Estruturar a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade União de Goyazes.
➢ Normatizar os instrumentos de avaliação necessários para a realização dos serviços da
Comissão - CPA.
➢ Acompanhar, supervisionar e avaliar o desempenho das ações realizadas.
➢ Sistematizar as atividades dos serviços ofertados e avaliar o desempenho da instituição.
META: Estabelecer normas e regulamentos internos para orientar as atividades da Coordenação da
CPA até 20.03.17
INDICADOR: Normas, regulamentos e instrumentos em fase de avaliação apresentados no
cronograma de atividades.
AÇÃO

Organizar, estruturar
e implantar as
funções da
Coordenação da CPA

PROCEDIMENTOS – PASSO A PASSO
Descrever as funções e atividades da Coordenação:
Coordenar as ações da CPA de uma forma geral;
Supervisionar a elaboração de instrumentos de avaliação no período, oferecendo
toda condição técnica para o bom termo da ação;
Buscar relacionamentos; Satisfação dos discentes, docentes, corpo-técnico
administrativo (recursos físicos, humanos) juntamente com Diretoria geral e
assistentes.
Verificar normas internas da Direção Institucional (PDI)
Elaborar o Manual das funções da CPA, em consonância com as normas já
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existentes na Faculdade União de Goyazes. Lei 92 de 2014

Elaborar
planejamento para a
execução de dados
coletados
Avaliar o
desempenho

Elaborar, detalhadamente, os Procedimentos Operacionais Padrão – POP, e fazer
a divulgação via site da Instituição.
Fornecer todas as informações referentes aos relatórios de dados coletados,
sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do Censo do Ensino Superior.
Implantar o espaço físico:Sala, Arquivo, Computador
Espaço para recepção ao docente e discente,
Reorganizar a equipe da comissão
Enviar à Coordenação de cursos relatórios em períodos determinados à respeito do
desenvolvimento das ações da CPA
Verificar a viabilidade estrutural, referentes ao:
Uso das salas, Manutenção (material de consumo), Pessoal de apoio, Segurança,
Checar turmas já avaliadas, Cronogramas, Corpo docente,
Principais Ações do planejamento das coordenações: Recepção dos Alunos,
Qualidade das Aulas, Planos de Melhoria após Avaliação CPA.
Elaborar os Planos de Ações. Aprovar os Planos de Ações.
Definir sistemática de avaliação, criar instrumentos e dar conhecimento do
processo.
Realizar a avaliação e tabular os dados
Fazer devolutiva aos: discentes/professores/coordenadores/direção geral/corpo
técnico - administrativo
Definir sistemática de avaliação e criar instrumentos.
Implementar a sistemática de avaliação e dar conhecimento aos professores.
Armazenar os dados da avaliação
Enviar Relatório Final ao MEC.

Das Considerações iniciais
Segundo definição utilizada pelo SINAES, “A avaliação interna é um processo
contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre a própria realidade,
buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a
qualidade educativa e alcançar maior relevância social”.
É com base nessa premissa que os trabalhos realizados por esta comissão foram
norteados. A avaliação institucional é parte integrante dos processos que ocorrem na
instituição e a observação dos resultados apontados pelos instrumentos de avaliação é fator
determinante para o sucesso de uma IES.
Os formulários utilizados para a obtenção dos resultados que fomentam esse
relatório são baseados nas dez dimensões recomendadas para Auto-avaliação Institucional
do SINAES, objetivando identificar as fragilidades e potencialidades em cada dimensão.
O diagnóstico acerca dos temas abordados permite uma melhor compreensão por
todos os agentes envolvidos neste processo. O autoconhecimento institucional possibilita uma
reflexão sobre o papel de agente transformador e direciona de forma efetiva as ações em
busca de melhorias na qualidade do ensino e na relevância social da instituição.
Neste sentido a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade União de Goyazes
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apresenta a comunidade acadêmica e à sociedade o seu 10º relatório de autoavaliação,
demonstrando que, a avaliação interna na faculdade é um processo consolidado, um
processo coletivo, social e de auto-reflexão, produção de conhecimentos sobre si mesma e de
seus cursos, fazendo com que se possa ter a compreensão do conjunto institucional, e
interpretação do trabalho realizado durante todo o ano. A cada ano, conforme dita a CPA –
Comissão Própria de Avaliação, o processo é reavaliado e mediante análise é revisado nos
pontos que necessitam mudanças e atualizados conforme necessidades percebidas pela
comissão.

Metodologia utilizada na Auto-avaliação Institucional

Os trabalhos da CPA são pautados em três fases, a saber: sensibilização,
desenvolvimento e consolidação. A Avaliação Institucional é um processo tradicional que
está consolidado na comunidade acadêmica. Apesar do conhecimento dessas avaliações,
percebe-se que ainda existe um desconhecimento relacionado aos benefícios que uma
avaliação abrangente pode trazer para a instituição e, conseqüentemente, muitas vezes a
participação dos envolvidos no processo não é significativa.
A falta da percepção da importância de participar desse processo pode gerar
distorções nos resultados, podendo comprometer o diagnóstico. Para minimizar esses efeitos,
ainda na fase de sensibilização, buscou-se junto aos gestores de curso, um apoio efetivo no
contato mais próximo com a comunidade acadêmica de seus respectivos cursos. Essa
proximidade propicia uma relação de confiança e potencializa o entendimento da importância
da avaliação. Além disso, divulgou-se continuamente através do site institucional, chamadas
para o processo de avaliação.
Os questionários propostos para a avaliação aos discentes foram apresentados
inicialmente aos gestores acadêmicos, onde se buscou um formato que, embora generalista,
respeitasse a identidade de cada curso. Além disso, foi solicitada pelos gestores,
adicionalmente ao processo de avaliação institucional, uma ferramenta que possibilitasse a
avaliação do docente pelo discente.
Para aperfeiçoar a coleta de dados, inicialmente buscou-se informatizar o processo
de avaliação através de ferramentas online específicas. Verificou-se junto à TI – Tecnologia
de Informática que desenvolve o sistema acadêmico utilizado na instituição que teríamos
dificuldades operacionais para a implantação desse módulo dentro do período solicitado.
Sendo assim, optou-se pela abordagem digital através de formulários de preenchimento
online. A motivação para o processo foi baseada em pesquisas sobre a participação discente
em avaliações online através do link Google form (drive). Tradicionalmente, apesar das várias
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estratégias de sensibilização adotadas pela FUG, a participação dos estudantes é
relativamente baixa, se considerar o montante de matriculados.
Pautado na relação de confiança entre gestores e discentes, foi orientado aos
gestores que, ainda antes de aplicar os formulários, salientassem a importância de uma
avaliação crítica e coerente. O resultado dessa ação possibilitou a obtenção de dados mais
confiáveis, tornando o diagnóstico mais preciso, permitindo melhor avaliar as potencialidades
dos cursos e da instituição, bem como indicar as fragilidades. Esses componentes:
potencialidades e fragilidades, são essenciais para as recomendações dessa comissão.
Vale destacar que, apesar de apresentar grande demanda de tempo para aplicação
do questionário e posteriormente para tabulação dos resultados, o número de participantes na
avaliação é expressivo. Os resultados analisados das dez dimensões avaliadas serão
apresentados em reuniões de colegiado e de professores. Pretende-se ainda, fazer a
divulgação para a comunidade acadêmica.
O nível de satisfação dos segmentos acadêmicos com os diversos serviços
educacionais oferecidos pela FUG à sua comunidade interna é medido por meio de pesquisa
de satisfação, que apresenta um rol de questões para avaliação, cujos resultados são
resumidos e apresentados percentualmente considerando as seguintes de resposta:

(0)

Desconheço (1) Muito insatisfeito (2) Insatisfeito (3) Nem insatisfeito, nem

satisfeito (4) Satisfeito (5) Muito satisfeito.
Para a consolidação das informações geradas nas pesquisas e sua apresentação em
formato tabular ou gráfico, foram atribuídos pesos aos dados já consolidados. Neste ciclo
foram incluídas questões do tipo subjetiva ou de análise qualitativa, onde os alunos,
professores e pessoal técnico-administrativo puderam citar pontos positivos e pontos
negativos, bem como um espaço livre para elogios, críticas ou sugestões.
Estas questões são lidas e separadas em 04 categorias, tais como: serviços,
estrutura física, ensino e outros, a última justifica-se pela diversidade de opiniões. Desta forma
é possível elaborar um relatório destas questões de forma clara e de fácil compreensão. A
coleta de dados iniciou no dia 06/10/2017 e finalizou no dia 22/12/2017, com percentual de
participação distribuído da seguinte forma:

Público
Discentes

%
48,11%

Docentes
Pessoal técnico-administrativo

69%
64%
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DO INSTRUMENTO UTILIZADO

A comunicação organizacional é uma estratégia para as IES que utilizam de diversas
ferramentas e mecanismos para aproximar-se de seus públicos, conhecerem suas opiniões
sobre a instituição e suas necessidades, criando assim um canal de comunicação com cada
um deles. Para isso, é necessário criar uma relação de confiança, conhecê-los melhor,
garantindo-lhes o acesso à informação, agindo com transparência, retidão e qualidade no
atendimento.
Fundamentado nestas afirmativas a FUG, por meio da Comissão Própria de
Avaliação (C. P. A), vem dinamizar uma Avaliação Institucional no âmbito geral, cujo objetivo
principal será a identificação e solução de possíveis problemas existentes e, principalmente,
ser apresentada como uma nova alternativa para estudantes, professores, colaboradores e
comunidade expressarem seus anseios, insatisfações, sugestões e elogios, tanto ao corpo
acadêmico (Docente e Discente,) quanto ao corpo funcional (Direção, Corpo TécnicoAdministrativo), ou seja, em toda comunidade correspondente e a sua auto avaliação,
utilizando como instrumento um questionário que tem como objetivo específico, identificar o
nível de satisfação dos discentes e a solução de possíveis problemas existentes ao corpo
funcional, bem como as instalações da instituição em relação às 10 dimensões apontadas no
MEC.
A ferramenta utilizada para a obtenção de resultados da Pesquisa dar-se-á via
questionários inseridos no email institucional de cada colaborador (a), através de um link
apropriado para recepcionar as respostas. O questionário divide o ambiente em Três partes: o
Discente, o Docente e o Corpo-Técnico-Administrativo no qual todos participam da avaliação.
A pesquisa está relacionada ao ano de 2017.

HISTÓRICO DAS AVALIAÇÕES
1ª Dimensão – A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional

Nesta dimensão foi avaliada a articulação entre o PDI e as políticas estabelecidas
para o ensino, a extensão e a gestão acadêmica; a coerência da expansão projetada no PDI e
a realidade no momento da autoavaliação, e como os resultados da autoavaliação e das
avaliações externas contribuem na revisão permanente do PDI.
Percebe-se claramente que a

Faculdade União de Goyazes apresentou avanço

considerável entre 2016 e 2017, na elaboração de políticas voltadas para infraestrutura e
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manutenção daquilo que é ofertado. Para que se aprofunde o conhecimento a acerca dos
dados, a CPA no uso de suas atribuições a que lhes confere, propõe que a IES sempre utilize
dos dados para elaborar com precisão suas políticas que favoreçam a permanência do aluno
na IES, proporcionando-lhe a conclusão do curso com maior qualidade, bem como na
definição das políticas de nivelamento ocupando-se da fidelização e com isso dar
dinamimismo a aceitaçaõ de toda comunidade discente que é a razão de existencia da
instituição.

QUESTIONÁRIO APLICADO AO CORPO DISCENTE

Como instrumento utilizou-se de um questionário que teve como objetivo identificar o
nível de aceitação e aprendizagem dos discentes em relação aos conteúdos ministrados e a
solução de possíveis problemas existentes ao corpo funcional e as instalações da instituição,
durante o semestre 2017. Participaram na primeira etapa da pesquisa 48,11% dos discentes.
Margem de erro 2% para mais ou menos.
A ferramenta utilizada para a obtenção de resultados da pesquisa deveu-se via
questionários inseridos no portal da Faculdade União de Goyazes, através de um link
apropriado para recepcionar as respostas, como se seguem.

A FUG oferece condições de acesso (locomoção) aos
portadores de deficiência física?
Desconheço

10%

Não

5%

Muito menos do que
deveria

29%

Sim

57%
0%

10%

20%

30%

20

40%

50%

60%

21

22

23

24

Aluno avaliando os Docentes

25

26

27

28

29

30

31

Aluno avaliando a direção

32

33

Aluno Avaliando a Recepção

34

Ao ingressar na FUG, você obteve as informações necessárias
para sua convivência na Instituição?

Não obtive nenhuma informação

6%

Não obtive todas as informações de que necessitava

29%

Sim, mas com atraso em relação a minha chegada

34%

Sim, imediatamente após minha chegada

31%

0%

5%

10%

15%

20% 25%

Aluno Avaliando as Cantinas

35

30% 35% 40%

Aluno Avaliando a Copiadora

Aluno Avaliando Atendimento

36

Aluno Avaliando a Biblioteca

37

38

Aluno Avaliando a Coordenação de Cursos

Aluno Avaliando o Site Institucional

39

40

Com que frequência você acessa ao site da
FUG?
Nunc
a

3
%

Mais de uma vez por
semana

59
%

Até uma vez por
dia

28
%

Uma ou mais de uma
vez
por dia

9
%
0
%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

Como você descreveria a navegação no site da
FUG?
Não navego no
site

3
%

Difícil, nunca
encontro o
que preciso

8
%

Um pouco dificil,
mas
consigo me
localizar
Fácil, encontro o que
Preciso

38
%
51
%
0%

10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

Aluno avaliando Equipamentos e Laboratórios

41

60
%

Aluno Avaliando Infraestrutura

42

Aluno Avaliando a CPA-Comissão Própria de Avaliaçaõ

43

O Aluno se auto-avaliando

44

45

46

Aluno Avaliando a Limpeza
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Questionário aplicado ao corpo docente
Esse questionário teve como propósito, a obtenção de um diagnóstico pontual
acerca de um dos principais personagens responsáveis pelo processo ensino-
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aprendizagem. O professor é determinante para o sucesso da instituição. Conhecer
suas potencialidades e suas fragilidades possibilita o planejamento de ações mais
efetivas, alinhando continuamente essas ações aos referenciais de qualidade.

PERFIL DOS RESPONDENTES

Sexo: Feminino Masculino

Sexo

Masculino

37%

Feminino

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tempo de docência na instituição

10%

9 á 10

16%

6 ano

16%

4 ano

22%
2 anos
24%

1 ano
6 meses

12%
0%

5%

10%

15%
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20%

25%

Quanto à organização do currículo do curso

Seu conhecimento dos objetivos do curso que leciona
é amplo?

0%
17%

0%

83%
0%
30%

Seu conhecimento do currículo do curso é suficiente?

7%
63%
2%

Há consistência nas sequências das disciplinas no
currículo?

18%

5%

75%
19%
23%

Há disciplinas com conteúdos repetidos?

A(s) sua(s) disciplina(s) são essências na formação
do profissional desejado?

32%
26%
0%
6%
0%
94%
4%

A carga horária anual ou semestral está
adequadamente distribuída nas séries?

11%
6%
79%

As disciplinas estão adequadamente distribuídas nas
séries?

0%
26%
9%
64%
0%
27%

A carga horária da disciplina é suficiente?

13%
60%
0%

50

20%

40%

60%

80%

100%

2%
O trabalho do gestor do curso tem sido relevante?

9%
0%
89%
7%

Os planos de ensino contêm a bibliografia
atualizada?

Os planos de ensino contêm todos os objetivos,
conteúdos e procedimentos coerentes?

19%
2%
72%
2%
15%
0%
83%
2%
6%
6%

Ao iniciarem os trabalhos em cada período letivo,você
discute os planos de ensino com os estudantes?

87%
13%

Existe integração entre ensino e pesquisa ou
extensão?

Há uma adequação entre as características do
profissional desejado pelo curso ao exigido pelo
mundo do trabalho?

45%
23%
19%
0%
24%
2%
74%
13%

Existe integração entre as disciplinas numa mesma
série?

41%
4%
43%
4%
15%

Existe articulação entre teoria e prática?

2%
79%
6%

Seu conhecimento das ementas das demais
disciplinas do curso é suficiente?

Seu conhecimento das características do profissional
que o curso quer formar é suficiente?

48%
24%
22%
2%
17%
0%
81%
0%

20%
Sim
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40%
Não

60%

Em parte

80%
Desconhece

100%

CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE INFRA-ESTRUTURA DAS SALAS DE
AULAS E LABORATÓRIOS DO CURSO

24%
36%

Disponibilidade de
material didático e apoio

28%
9%
3%

11%
25%
Limpeza

45%
19%
0%

25%
43%
Mobiliário

23%
8%
0%

14%
37%
37%

Acústica
11%
1%

5%
25%
Iluminação

49%
21%
0%

15%
24%
Ventilação

41%
20%
0%
0%

10%

20%

Desconheço

52

30%

Muito bom

bom

40%

50%

regular

Insuficiente

60%

CONDIÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO SETOR DE FOTOCÓPIA

8%
21%

Tempo de disponibilização
do material

51%
17%
3%
10%
28%

Qualidade das fotocopias

42%
19%
1%
14%
25%

Atendimento pelos
funcionarios

42%
18%
1%
7%
18%

Horarios de atendimento

52%
22%
1%
0%

10%

20%

Desconheço

30%

Muito bom

Bom

40%
Regular

50%

60%

Insuficiente

A concepção do curso articula o conhecimento (teorias,
procedimentos, técnicas, instrumentos) com os aspectos da área?

Sim, no ensino de várias
disciplinas

51%

Sim, em todas as
atividades

11%

Sim, apenas nos estudos de
algumas disciplinas

25%

13%

Não sei informar

0%

10%

20%

30%

53

40%

50%

60%

54

Sobre as atividades práticas do curso

10%
10%

Não há relação entre teoria e prática

65%
14%
10%
14%

Têm servido para o conhecimento técnico,
mas pouco contribui para ampliar os adquiridos
nas aulas teóricas

60%
16%
17%

Têm servido apenas para constatar o que
foi

8%
51%
25%
11%

Têm servido principalmente para ajudar a
compreender os conhecimentos adquiridos nas aulas
teóricas

4%
2%

Têm servido para conhecimento técnico e à
redescoberta dos conceitos estudados

2%
2%

83%
11%

85%
0%
Sim

Não

Indiferente
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20%

40%

Desconhece

60%

80%

100%

Além da docência, indique seu interesse nas demais atividades
do curso
7%

Organização/participação
em atividades
Extracurriculares
2%

Participação no
planejamento de
atividades do curso.

15%

9%

2%

Participações em
reuniões ou comissões

39%
39%

43%
46%
13%
39%

2%

Participação em bancas
de conclusão

11%

33%

Gestão
15%
6%
Extensão
2%
Orientação de alunos

2%

0%

15%

33%

46%

36%

13%

10%

54%

28%
26%
31%

7%

Pesquisa

46%

56%

28%

20%
Grande

56

57%

30%

40%

Médio

Pequeno

50%
Nenhum

60%

70%
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AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SETORES
PELOS DOCENTES 2017 – (MÉDIAS)
Total de Participantes = 53

O quadro de docentes da FUG é composto 76 professores, sendo que
69% dos docentes participaram da pesquisa.
I - Quanto a satisfação dos professores sobre atendimento e
qualidade dos serviços e/ou setores:
5 - Ótimo
Regular

4 - Muito bom
1 - Péssimo

3 - Bom

2-

0 - Não sei

Médias

Nota

1. Direção da faculdade
Relacionamento com os professores

4,64

5

Gestão da Instituição

4,35

4

Prazo de atendimento às solicitações

3,32

3

Qualidade do atendimento

3,58

4

Respostas aos problemas encaminhados

4,25

4

2. Direção acadêmica

Médias

Clareza das informações

3,65

4

Reunião pedagógica (aproveitamento)

3,61

4

Qualidade do atendimento

3,53

4

Gestão das questões acadêmicas referentes aos cursos

4,48

4

3. Comunicação interna e externa

Médias

Divulgação das Atividades internas

Nota

Nota

3,47

3

2,93

3

Divulgação da Faculdade nos meios de comunicação externos
(TV, Rádio, Outdoor, etc.)

4. Portaria

Médias

Atendimento

3,45
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Nota
3

Controle

3,15

3

Segurança

2,86

3

5. Recepção/Catracas

Médias

Nota

Postura

3,45

3

Qualidade do atendimento

3,22

3

Clareza das informações

3,45

3

6. Limpeza e Conservação (Área de convivência)

Médias

Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)

3,07

3

Salas de aula

4,40

4

Banheiros

2,93

3

Sala dos professores

4,75

5

7. Serviços de cópia - Reprografia

Médias

Nota

Nota

Horário de funcionamento

3,18

3

Rapidez no atendimento

1,56

2

Qualidade do serviço

2,14

2

Qualidade do atendimento

2,40

2

8. Secretaria acadêmica

Médias

Nota

Horário de funcionamento

3,42

3

Qualidade do atendimento

3,45

3

Rapidez no atendimento

3,38

3

Clareza das informações

3,22

3

Prazo de atendimento às solicitações

3,33

3

Instruções quanto ao preenchimento da pauta eletrônica

2,97

3

9. Biblioteca

Médias

Nota

Horário de funcionamento

3,82

4

Acervo da biblioteca

3,53

4

Qualidade do atendimento

3,73

4

Rapidez no atendimento

3,55

4

Sistema de acesso ao acervo via internet

2,60

3

10. Recursos humanos

Médias

Horário de funcionamento

3,93

4

Qualidade do atendimento

3,82

4

Clareza nas informações

3,60

4

Prazo de atendimento às solicitações

3,44

3

Políticas de acompanhamento do trabalho docente

3,00

3
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Nota

Políticas de Capacitação docente

2,93

3

Políticas de clima organizacional

3,23

3

11. Site institucional

Médias

Facilidade de navegação

3,31

3

Atualização das informações

3,02

3

Localização dos itens ou informações disponibilizadas

3,02

3

Clareza das informações

2,96

3

Utilidade do conteúdo disponibilizado

2,35

2

12. Correio eletrônico (E-mail institucional) Professor

Médias

Nota

Nota

Acessibilidade

2,42

2

Capacidade de armazenamento

3,14

3

Suporte técnico

1,59

2

13. Laboratórios de Informática

Médias

Nota

Qualidade dos equipamentos

1,95

2

Horário de funcionamento

1,79

2

Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, etc.)

1,59

2

14. Laboratórios Específicos ( cursos)

Médias

Qualidade dos equipamentos

2,53

3

Horário de funcionamento

3,40

3

Recursos disponíveis (mobiliários, máquinas, mapas, etc.)

2,42

2

15. Coordenação Do Curso

Médias

Nota

Horário de funcionamento

3,63

4

Clareza das informações

3,63

4

Qualidade do atendimento

3,67

4

Prazo de atendimento as solicitações

3,73

4

Rapidez no atendimento

3,60

4

Relacionamento com o professores

3,72

4

Resposta aos problemas encaminhados

4,50

5

Gestão do funcionamento do curso

4,48

4

Acompanhamento do trabalho docente

4,22

4

Reuniões pedagógicas (aproveitamento)

3,12

3

AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PELOS
DOCENTES
II - Avaliação da estrutura física da faculdade
Áreas de circulação (hall, corredores, pátios, etc.)
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Médias
3,33

Nota
3

Banheiros

3,02

3

Bebedouros

2,63

3

Biblioteca

3,75

4

Equipamentos e recursos tecnológicos

2,85

3

Espaços destinados às atividades culturais

2,73

3

Estacionamento dos professores/funcionários

2,42

2

Laboratórios de informática

2,57

3

Laboratórios específicos (cursos e outros)

2,57

3

Sala dos professores

4,07

4

Salas de aula

3,83

4

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA PELOS
DOCENTES
III - Avaliação da proposta pedagógica do curso

Médias

Nota

Proposta pedagógica do curso

3,87

4

Estrutura curricular do curso

3,07

3

Bibliografia sugerida para cada disciplina do curso

3,22

3

3,15

3

na atuação profissional

3,70

4

Atividades de ensino oferecidas pela Faculdade

3,43

3

Atividades de extensão oferecidas pelo curso

2,47

2

Atividades de pesquisa oferecidas pelo curso

1,75

2

A avaliação da aprendizagem utilizada nas diversas disciplinas

2,82

3

para o mercado de trabalho

3,27

3

O curso atende às expectativas dos docentes

3,68

4

Reconhecimento do curso no mercado de trabalho

3,38

3

Preparação do curso para o mercado de trabalho

3,48

3

trabalho exigentes e competitivos

3,48

3

A instituição faz a divulgação do PDI entre os professores

2,72

3

1,85

2

3,30

3

Desenvolvimento dos conteúdos de forma
interdisciplinar
Perfil do profissional proposto pelo curso em relação ao exigido

As disciplinas ministradas preparam adequadamente os alunos

Preparação dos alunos para atuarem em ambientes de

Os professores participam das discussões acerca do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC)
O planejamento do professor é coerente com o Projeto
Pedagógico do Curso
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3,42

Divulgação do ENADE pela faculdade

3

AVALIAÇÃO DA POSTURA DISCENTE PELOS
DOCENTES
IV - Avaliação do desempenho dos estudantes

Médias

Nota

Os alunos são participativos

3,33

3

Os alunos cumprem os horários de entrada e saída

2,00

2

Os alunos entregam as tarefas nos prazos determinados

3,03

3

Os alunos participam das atividades extras

3,30

3

3,43

3

3,42

3

dúvidas

2,33

2

Os alunos são cordiais

2,88

3

Os alunos utilizam a bibliografia indicada

1,95

2

às exigências e ao padrão determinado pelo professor.

2,70

3

Os alunos agregam conhecimento no decorrer do curso

3,58

4

Os alunos demonstram preparação para o mercado de trabalho

3,28

3

Os alunos participam com opiniões construtivas quanto ao
conteúdo
Os alunos participam com opiniões construtivas quanto ao
método de avaliação
Os alunos solicitam atendimento e orientações para sanar

A qualidade e apresentação dos trabalhos dos alunos atendem

AUTO-AVALIAÇÃO DOCENTE
V - Autoavaliação

Médias

Nota

Sou pontual no inicio e no término das aulas

4,30

4

Sou assíduo (não falta)

4,72

5

Apresento e explico com clareza o plano de ensino

4,13

4

Sigo o Plano de ensino no decorrer do semestre

3,95

4

prática

4,55

5

Possuo conhecimento do conteúdo da disciplina que ministro

5,00

5

4,72

5

4,25

4

objetiva

4,58

5

Tenho um relacionamento adequado com os estudantes

4,25

4

Tenho habilidade para administrar conflitos e situação de

3,58

4

Elaboro o planejamento das aulas buscando integrar teoria e

Uso uma linguagem clara para apresentar e desenvolver a
disciplina
Incentivo a participação dos alunos fazendo com que o aluno
expresse livremente suas ideias
Respondo aos questionamentos dos alunos de forma clara e
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atitude e relacionamento em sala de aula

4,42

4

4,03

4

3,40

3

4,25

4

que a memorização

3,88

4

Corrijo e discuto a avaliação realizada em sala

4,15

4

Entrego as notas e as divulgo em tempo hábil

4,32

3

trabalho

3,43

3

Utilizo todo o tempo de aula de forma produtiva

4,00

4

Goyazes

4,68

4

Estou satisfeito com o meu trabalho

4,37

3

Estou satisfeito com a Faculdade

3,95

4

2,13

2

Sou comprometido com o sucesso dos meus alunos
Sou estudioso dos temas relacionados com a minha área de
atuação
Incentivo atividades extras, tais como pesquisas, saídas de
campo, exposições etc.
Desenvolvo processo de avaliação de forma criteriosa e
compatível com o planejamento das aulas
Proponho provas que valorizam a reflexão e o raciocínio, mais

Proponho atividades relacionadas à realidade do mercado de

Sou comprometido com o sucesso da Faculdade União de

Procuro publicar (Artigos Científicos, Revistas Acadêmicas,
etc.) pelo menos uma vez ao ano.

O Resultado do questionário mostrou que a prestaçaõ de serviços para o professor
obteve melhoria significativa na relação a proposta pedagógica, a direção e suas
coordenações, demonstrando equilíbrio entre os setores de apoio administrativo que compoe
de forma equilibrada, a qualidade do ensino, ou seja, a proposta da IES é proporcionar
espaço de trabalho para todos e é claro observando sempre as oscilações no mercado de
trabalho para assim, aproveitar as competências e habilidades acadêmicas apresentadas por
cada professor (a) que neste ano de 2017 optou-se por contratações de professores com
titularidade em Mestre e Doutores.

Questionário aplicado ao corpo técnico-administrativo
AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SETORES PELO
CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO – 2017 (MÉDIAS)
Participaram da pesquisa 64% do total 55 colaboradores.
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I - Avaliação do atendimento e da qualidade dos serviços/setores
1. Direção da faculdade

Nota

Acompanhamento do trabalho do corpo técnico-administrativo

3

Gestão da Instituição

3

Prazo de atendimento às solicitações

3

Qualidade do atendimento

3

Relacionamento interpessoal

3

Respostas aos problemas encaminhados

3

2. Comunicação interna e externa

Nota
3

Divulgação das Atividades internas
Divulgação da Faculdade nos meios de comunicação externos (TV, Rádio, Outdoor,

3

etc.)

3. Portaria

Nota

Atendimento

3

Controle

3

Segurança

3

4. Recepção

Nota

Postura

3

Qualidade do atendimento

3

Clareza das informações

2

5. Limpeza e Conservação (área de convivência)

Nota

Áreas de circulação (corredores, pátios, hall de entrada)

4

Salas e gabinetes de trabalho

4

Banheiros (exclusivo para funcionários)

4

6. Serviços de cópias (Reprografia)

Nota

Horário de funcionamento

2

Rapidez no atendimento

1

Qualidade do serviço

1

Qualidade do atendimento

2

7. Cantina

Nota

Horário de funcionamento

3

Qualidade do atendimento

3

Qualidade dos produtos

3

Rapidez no atendimento

3

Preço dos produtos

2
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8. Recursos humanos

Nota

Horário de funcionamento

4

Qualidade do atendimento

4

Clareza nas informações

4

Prazo de atendimento às solicitações

4

Capacitação do corpo técnico-administrativo

3

Políticas de clima organizacional

2

Política de treinamento do corpo técnico-administrativo

2

9. Site institucional

Nota

Facilidade de navegação

3

Atualização das informações

3

Localização dos itens ou informações disponibilizadas

3

Clareza das informações

3

Utilidade do conteúdo disponibilizado

3

10. Correio eletrônico (E-mail institucional) Corpo técnico-adm

Nota

Acessibilidade

3

Capacidade de armazenamento

3
3

Suporte técnico

II- Avaliação do ambiente e das condições de trabalho

Nota

O ambiente de trabalho é agradável, confortável e limpo

4

Os recursos, instrumentos e ferramentas de trabalho são suficientes e de qualidade

4

Os banheiros para funcionários estão em bom estado de conservação e higiene

4

O número de bebedouros é adequado ao número de funcionários da instituição

4

Os equipamentos de proteção e segurança, quando necessários, são adequados e

3

suficientes
Estacionamento dos professores/funcionários

3

A instituição disponibilizou o PDI para conhecimento dos auxiliares

3

No seu setor, as ações estão sendo executadas conforme o que está no PDI

3

A instituição promove a participação dos funcionários nos planos e projetos,

3

considerando as funções de cada um
A forma como a instituição comunica as decisões aos auxiliares é adequada e

3

satisfatória
A gestão das funções e das responsabilidades de cada cargo é compatível com o

4

número de pessoal do setor
O seu superior atende bem quanto aos esclarecimentos e orientações das atividades

4

e procedimentos
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A instituição se preocupa com o bem-estar e desenvolvimento de seus funcionários

4

A instituição procura motivar seus funcionários para que realizem um bom trabalho

3

A instituição promove o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus funcionários

3

A instituição valoriza e reconhece o potencial de trabalho dos seus auxiliares

III – Autoavaliação

3
Nota

Sou pontual no início e no fim do período de meu turno

4

Sou assíduo

5

Mantenho relacionamento cordial com os colegas de trabalho

4

Mantenho relacionamento cordial com os alunos da instituição

4

Tenho e manifesto postura ética e adequada como profissional

5

Conheço e cumpro o estatuto e regimento da Faculdade União de Goyazes

4

Mantenho-me atualizado nas questões relativas ao meu trabalho

5

Tenho um bom desenvolvimento no exercício das minhas funções

5

Demonstro habilidades para identificar e resolver problemas do meu setor

5

Estou satisfeito com meu trabalho

5

Estou satisfeito com a Faculdade União de Goyazes

5

PESQUISA DE OPINIÃO COM A COMUNIDADE
Perfil dos participantes 25 professores do ensino médio setor público da cidade
de Trindade – Goiás
Levando em consideração o objetivo da avaliação externa, foram levantados
questões tais como:
1. Voce conhece a Faculdade união de Goyazes?

Dos entrevistados 78% diz que tem conhecimento da existencia da Faculdade
União de Goyazes, ademais 22% responderam que não conhecem a instituição. 1%
preferiram não responder.
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2– Quais benefícios a FUG pode oferecer para a sociedade trindadense?
➢
Traz à sociedade trindadense a possibilidade de formação acadêmica
nas áreas da saúde, participação direta em ações sociais que leva informação
a essa sociedade.
➢
Importância das clínicas escolas que oferecem serviços de qualidade e
preços sociais possibilitando acesso à saúde,
➢
Formação de mão de obra especializada, que é tão escassa na saúde
trindadense.
➢
Geração de emprego de forma direta e indireta, contribuindo para elevar
o PIB e o desenvolvimento econômico de nossa região.
➢
Promoção do conhecimento que atualmente está sendo caracterizado
como o principal fator de desenvolvimento social e econômico de um país.
➢
Os benefícios que a Faculdade União de Goyazes favorece para a
sociedade trindadense são vários. a FUG investe para que o conhecimento
seja gerado e convertido em riquezas e desenvolvimentos.
➢
Outro proveito importante que a FUG oferta é, social, educativa, saúde e
etc. a muitas famílias.
➢
Ela também oportuniza aproximadamente 108 empregos em setores
variados para a sociedade trindadense, dando assim oportunidade de melhoria
econômica.
➢
Oferece convênios que venham favorecer as comunidades
trindadenses, como é o caso do seu convênio com o SESI que propicia a
sociedade condições para a realização de ações esportivas e de saúde.
➢
Também agiliza na atenção a saúde dos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS) na coleta de materiais para exames diversos junto a comunidade
em geral e que busca a acessibilidade aos serviços prestados.
➢
FUG atende as cidades do entorno oferecendo oportunidade para que
moradores das cidades vizinhas possam vir cursar graduação na área da
saúde.
➢
A FUG efetua convênios com prefeituras, facilitando o uso de transporte
escolar, igualmente proporciona acesso a informações, como é o caso da
programação semanal que realiza na radio de Trindade, além de articular e
permear políticas públicas que influenciem o futuro da qualidade de vida da
sociedade.
3 – De que maneira a FUG poderá contribuir para a melhoria da
sociedade?
A fug contribui da mesma forma que os benefícios, pois ela atende as cidades
do entorno oferecendo oportunidade para que moradores das cidades vizinhas
possam vir cursar graduação na área da saúde em Trindade, vemos que a faculdade
faz parcerias através de convênios com prefeituras, hospitais para os alunos
estagiarem o que facilita muito. A Faculdade União de Goyazes pode contribuir tanto
para o crescimento, quanto o desenvolvimento da economia local trazendo divisas do
município.
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DOS RESULTADOS

O trabalho da CPA não é uma tarefa simples. Encontrar pessoas que tenham
disponibilidade de tempo para compor a comissão e que possam participar de forma
efetiva em todo processo é um desafio. Nesse sentido, a comissão própria de
avaliação – CPA da FUG busca incessantemente por estratégias que minimizassem
esse problema, objetivando realizar um trabalho de qualidade e que sirva de fomento
para o processo de melhoria continuada e de qualidade.
Apesar das dificuldades encontradas, a CPA acredita que todo o esforço
valeu a pena. O expressivo número de participantes na pesquisa serviu como
subsidio inquestionável para o planejamento das ações acerca das dimensões
avaliadas. Espera-se com isso, que as recomendações gerem ações incisivas sobre
as fragilidades e que as potencialidades sejam melhoradas continuamente.
Em final 2017, a Comissão Própria de Avaliação, em consonância com o
Plano de Desenvolvimento Institucional, finaliza mais um processo avaliativo,
denotando seu compromisso de manter na FUG a cultura da autoavaliação, pautada
na ética e respeito, principalmente no sentido de utilizar de seus resultados como
instrumentos no processo de gestão das melhorias institucionais.
O processo avaliativo foi concluído ao longo dos trabalhos realizados pela
CPA entre os anos de 2014- 2017, sob a gestão da professora Aneci, e ao final
percebeu-se a

evolução do próprio processo de auto-avaliação, onde a CPA

coordenou de forma séria e contínua, não apenas por exigência legal, mas por
perceber que a cada ano são mobilizados Diretores, Coordenadores, Supervisores e
outros setores envolvidos num processo participativo e educativo, na busca pela
melhoria na prestação dos serviços educacionais. Os resultados foram obtidos da
seguinte forma:
Dimensão I – A missão e o PDI

O PDI é um documento dinâmico que passa por constantes adequações e
aprimoramentos, conseqüência das demandas observadas, principalmente nos
processos avaliativos, os quais são imperativos para a definição de políticas
institucionais que viabilizem alcançar a missão institucional.
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Potencialidades: O Plano de Desenvolvimento Institucional apresenta riqueza de
informações demonstrando que as diretrizes curriculares e pedagógicas estão em
consonância com a sua missão institucional, apresentando coerência entre as suas
necessidades institucionais e sua função social. Percebe-se também que as
avaliações produzidas pela CPA estão sendo observadas e incorporadas ao
planejamento institucional.
Fragilidades: Apesar do esforço na manutenção do PDI para atender os referenciais
de qualidade, de modo geral, nota-se que esse trabalho não é bem conhecido pelo
corpo de docentes, discentes e técnico-administrativos da instituição. Percebe-se
também que existe uma dificuldade muito grande na implementação efetiva de
programas de pesquisa e extensão. A principal causa disso está no regime de
trabalho dos professores que possui um percentual de carga horária com
características de horista. Esse tipo de regime afasta os professores da vivência
institucional, o que prejudica a plena articulação institucional para o campo das
pesquisas.
Recomendações: Inicialmente, é fundamental que um dos principais documentos da
instituição seja compartilhado com toda a comunidade docente, discente e
funcionários. Tanto a missão institucional, como uma síntese do PDI poderiam estar
disponíveis no site institucional.

Sugere-se que exista um acompanhamento dos

gestores acadêmicos em relação às propostas e metas descritas no PDI. Com base
nas observações o regime de trabalho dos professores com características de carga
horária de horista, deva ser analisado e a instituição possa promover incentivo para o
campo das pesquisas científicas, para assim os professores sentirem motivados a
trabalhar pesquisas cientificas.
Dimensão II – A política para o ensino, a pesquisa, a extensão e as respectivas
formas de operacionalização, incluídas à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades.
A Faculdade União de Goyazes, completou em julho 2017, 10 anos de
comprovada atuação na área educacional na saúde em Trindade, com grande
influência para o desenvolvimento local e regional, entregando a sociedade mais de
1000 egressos.
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Esses números indicam a tradição educacional da instituição e sua relevância
para a sociedade. Os cursos oferecidos em várias áreas do conhecimento, dentro de
suas especificidades, promovem vários projetos de pesquisa e extensão. Muitas
dessas ações estão inseridas no contexto dos trabalhos de conclusão de curso e nas
práticas de estágio supervisionado. (Visite o acervo).

No curso de Biomedicina, desde o terceiro ano o acadêmico tem acesso ao
estágio facultativo, que é viabilizado através de convênios com laboratórios, hospitais,
ou seja, instituições público-privado da região. O estágio obrigatório é realizado nos
dois últimos anos do curso, sendo supervisionado por professores de alta
qualificação, com atividades essencialmente práticas, proporcionando aos alunos a
participação em situações reais de vida e trabalho, vinculadas a sua área de
formação.

O curso de Biologia é um dos cursos que atua no campo da orientação sobre
educação ambiental a entrar em atividade e, vem desenvolvendo importantes
atividades na área da saúde. Essas atividades, de ensino, pesquisa e extensão, estão
relacionadas à promoção da qualidade de vida, a humanização e as projeções de
estudos dirigidos através de um tratamento específico de atividades mediadoras.
Tais atividades são realizadas no laboratório de Taxedermia, fisiologia,
anatomia animal e visitas técnicas em instituições conveniadas conduzidas por
professores-supervisores de estágio curricular. A Biologia faz parcerias com
instituições publico-privado, dentre elas está Prefeituras e EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) na qual os alunos vivenciam a prática
pedagógica contribuindo para formação profissional de qualidade.

No curso de Enfermagem, a relação entre ensino, pesquisa e extensão é
uma das principais referências do curso, que reúne o conhecimento teórico –
construído desde a sala de aula - ao prático, através da capacitação procedente dos
estágios e projetos de pesquisa e extensão, que fazem parte do curso já desde seu
inicio.
Comprometido com a comunidade e com a formação de seus acadêmicos, o
curso desenvolve trabalhos junto à comunidade, a saber: estágio em Hospitais
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(atendimentos a crianças, adolescentes e adultos), (atende pacientes do Hospital),
participa de ações sociais no que se refere orientações sobre a saúde, entre outros.

O curso de Educação Física em face de sua tradição, com 10 anos de
existência, tem grande responsabilidade na formação de algumas gerações de
profissionais da área. A missão do curso está diretamente relacionada a essência da
educação e tem valor inestimável para a sociedade.
No curso de Educação física, Sua missão é tornar-se referência na formação
de profissionais para atuar nos diferentes segmentos humanos e sociais,
considerando a atividade física e promoção da saúde sob perspectivas que através
da sua matriz curricular, vem acompanhando as novas propostas de educação frente
às mudanças relacionadas ao ambiente escolar, com o objetivo de avaliar e atualizar
o processo de ensino e aprendizagem, visando assegurar um entendimento
fundamentado dos novos conceitos e estratégias na construção do conhecimento.
Para atingir os referenciais de qualidade, os alunos, sob a orientação dos
professores, desenvolvem vários projetos que oportunizam a aplicação prática das
teorias abordadas nas disciplinas. Para isso faz parcerias com instituições públicoprivado para estabelecer ações sociais em conjunto.

O curso de Farmácia, visa formar um profissional pronto a atender as
necessidades do mercado profissional, do ensino e da pesquisa, sendo preparado
científica, crítica e eticamente. Na FUG os acadêmicos contam com salas e
laboratórios modernos e aptos a atender toda a demanda de conteúdos teóricos e
práticos que o curso requer, além de um corpo docente capacitado.
Através de programas de extensão e convênios da Instituição com outras
empresas, o aluno desenvolve atividades junto à comunidade, por meio de estágio
supervisionado, cursos, palestras e outras atividades. Deste modo, conclui o
conteúdo teórico aplicado em sala de aula e com a prática.

No curso de Fisioterapia os alunos têm a oportunidade de vivenciar
conteúdos abordados nas disciplinas através da prática de visitas técnicas. No
estágio supervisionado o aluno passa por diversas áreas de atuação, vivenciadas na
própria Clínica de Fisioterapia da FUG e em instituições conveniadas como por
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exemplo: APAE (Associaçaõ de Pais e Amigos Excepicionais). Além disso, o curso
trabalha os TCCs voltados à produção científica, incentivando dessa forma, o aluno à
prática da pesquisa.

O curso de Nutrição trata da integração entre o ser humano e o alimento,
contextualizado na sociedade. Engloba um conjunto de conhecimentos estreitamente
ligado às ciências biológicas, com a fisiologia, a bioquímica e microbiologia. Está
intimamente ligado às ciências comportamentais e humanas, tais como a sociologia,
antropologia e economia. E abrange três grandes áreas: nutrição em saúde pública,
nutrição clínica e administração de unidades e serviços de alimentação.
Também, áreas como nutrição e marketing, e nutrição e esporte onde estão
abrindo novos campos de atuação para esse profissional, ou seja, todas as áreas, a
educação nutricional e a atenção dietética fazem parte da rotina dos alunos, tanto nos
estágios supervisionado quanto aulas teóricas.

O curso de Odontologia desde o primeiro ano o acadêmico tem acesso a
aulas práticas que é viabilizada através laboratórios, sendo supervisionado por
professores

de

alta

qualificação,

com

atividades

essencialmente

práticas,

proporcionando aos alunos a participação em situações reais de vida e trabalho,
vinculadas a sua área de formação.

O curso de Terapia Ocupacional, em fase de extinção, vem cumprindo a
missão de formar profissionais aptos a atuar no mercado. Nesse sentido, grande
parte dos alunos, por estar cursando Terapia Ocupacional, mesmo em fase de
extinção, o curso mantém suas atividades de pesquisa vinculadas ao curso de
Fisioterapia.
O curso de Medicina Veterínária, iniciando suas atividades no semestre
2017-2 vem cumprindo a missão de formar profissionais aptos a atuar no mercado.
Nesse sentido, grande parte dos alunos, por estar cursando Medicina Veterínária,
manter-se-á suas atividades de aulas práticas e pesquisa vinculadas ao curso de
Ciencias Biológicas.

Considerando que para a execução das várias atividades desenvolvidas, a
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instituição viabiliza acesso a bolsas específicas de acordo com as necessidades de
cada curso. Por fim, percebe-se que existe um grande esforço por parte dos gestores
dos cursos no sentido de promover a constate melhoria dos cursos. Essa
preocupação pode ser observada na rotina das reuniões semanais entre os gestores
acadêmicos e a direção geral.
Potencialidades: A organização didático-pedagógica está adequada ao contexto
institucional e as práticas pedagógicas cumprem sua função na formação acadêmica.
Os dados extraídos da avaliação institucional indicam que há uma boa valorização
dos cursos por seus alunos. Os trabalhos de conclusão de curso estão inseridos na
cultura acadêmica como uma grande oportunidade de validar o conhecimento
adquirido ao longo do curso, gerando assim, trabalhos de qualidade e relevantes para
a sociedade. Assim, a valorização dos estudo potencializam a educação continuada
dos egressos, propondo os cursos de pós-graduação que são ofertados pela
instituição, possibilitando uma formação profissional mais direcionada para conquista
de emprego.
Fragilidades: Embora existam ações nas áreas de pesquisa e extensão, elas
ocorrem de forma isolada, não existindo efetivamente um órgão institucional que
integre essas ações em um programa amplo e continuado, ficando as mesmas, sob
responsabilidade dos próprios cursos. O principal reflexo desse isolamento é o
desconhecimento dessas ações dentro da instituição. Destaque também para os
dados

extraídos

da

pesquisa,

os

quais

revelam

que

o

estímulo

à

capacitação/Treinamento docente, apesar de existir, ainda é insuficiente. Outro item a
ser observado é a articulação entre a graduação e a pós-graduação, a qual é ainda
incipiente, ou seja, os projetos devem fazer parate do cronograma acadêmico anual.
Recomendações: Criação de um órgão institucional responsável pela organização e
planejamento das políticas de pesquisa e extensão universitária. Ampliar, dentro das
especificidades de cada curso, o incentivo a produção científica vinculada aos
trabalhos de conclusão de curso de forma conjugada, ou seja, os curos devem falar
entre si. Melhorar as condições de incentivo para a capacitação/Treinamento docente
em metodologias ativas e avançadas. Promover cursos de extensão universitária
para capacitação docente e discente em temas variados, incentivando a
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transdiciplinaridade.

Elaboração

de

um

caderno

institucional

que

divulgue

periodicamente para a comunidade interna e externa, suas ações no âmbito do
ensino, da pesquisa e da extensão, construindo uma viabilidade econômica face ao
objetivo do setor.
Dimensão III – A responsabilidade social da IES, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural da
produção artística e do patrimônio cultural
A natureza dos cursos da FUG favorece a vocação institucional para a
responsabilidade social. Anualmente a instituição desenvolve uma diversidade de
trabalhos de atendimentos gratuitos à comunidade através de ações sociais. São
oferecidos serviços de assistência através nos laboratórios de análise clínica curso
de Biomedicina, além de atendimentos especializados na área da saúde, a saber:
Clinica escola Nutrição do Curso de Nutrição com atendimento; Clínica Escola do
Curso de Fisioterapia nas áreas de orto-traumatologia, reumatologia, e neurologia;
Clínica Escola de Terapia Ocupacional com atendimento a pacientes neurológicos e
síndromes genéticas; o curso de Enfermagem

no atendimento em hospitais,

conveniados para estágio em UTI e enfermaria geral.
Os cursos têm importante papel no âmbito social ao inserir o acadêmico no
universo escolar durante o seu estágio. Além disso, é proporcionado aos acadêmicos,
estágios em diversas instituições de relevância social. No plano do apoio ao discente,
a FUG disponibiliza anualmente aos alunos uma oferta de bolsas de estudo interna
“Fuginclusaõ” através de critérios de desconto e convênios.
Potencialidades: Os programas de assistência social estão muito bem consolidados
na instituição. As características dos cursos favorecem naturalmente a vocação social
da instituição. As bolsas de estudos disponibilizadas anualmente permitem que
muitos alunos tenham acesso a um ensino de qualidade, potencializando a sua
formação como profissional e cidadão. A diversidade de opções de estágio auxilia o
aluno na preparação para o mercado de trabalho.
Fragilidades: As ações extensionistas estão basicamente vinculadas aos estágios
curriculares, sendo que outras ações foram desse contexto são incipientes. Embora
de notável relevância, as ações ocorrem de forma isolada, não havendo integração
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entre os cursos, seja, cada curso organiza sua forma de ações. A participação de
alunos em atividades dessa natureza, não curriculares, é ainda insuficiente e isso se
deve ao fato da grade curricular oferecer este parâmetro como exigência, facultativo
somente ao período em que o aluno esteja cursando contemplando este tipo de
estágio. Vale salientar também a fragilidade quanto à política de divulgação desses
importantes serviços que são prestados a comunidade.
Recomendações: Operacionalizar periodicamente ações sociais de forma integrada
com todos os cursos da instituição. Oportunizar adequadamente as condições
necessárias para ampliação dos projetos de extensão, principalmente voltados à
responsabilidade social. Criar uma política de bolsas de estudos com critérios que
vinculem o aluno a programas de caráter social. Incentivar a inclusão social,
favorecendo a inclusão de alunos, professores e funcionários com deficiência.
Trabalhar a comunicação interna para que as ações sejam melhor resolvidas com a
participação de toda equipe envolvida.
Dimensão IV – Comunicação com a sociedade
A política de comunicação é fundamental para o posicionamento da
instituição no contexto onde ela se insere. Uma comunicação eficiente potencializa as
ações sociais desenvolvidas e fortalece sua imagem pública. A mantenedora da FUG,
é uma

instituição já com seus 10 anos de serviços prestados à comunidade, é

incontestável a sua relevância social para a região. A política de comunicação é
assunto recorrente nas reuniões entre gestores e direção. Atualmente, o site
institucional é a principal forma de comunicação com a comunidade interna e externa.
No ambiente interno o principal meio de comunicação e funciona pelo mecanismo de
email institucional nas solicitações.
Potencialidades: A instituição tem uma imagem pública tradicional e está fortemente
relacionada à responsabilidade social. Existe a preocupação institucional em discutir
constantemente as estratégias de comunicação. A ouvidoria tem ação efetiva no
processo de comunicação institucional, direcionando ações e fortalecendo a imagem
institucional de compromisso social.
Fragilidades: A comunicação interna para este momento é considerada apenas
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satisfatória pela comunidade acadêmica. A comunicação interna ainda acontece, em
grande parte, de forma interpessoal, o que em muitos casos, gera ruídos de
comunicação, levando a informações incompletas e muitas vezes errôneas.
Recomendações: Criação de um órgão de comunicação institucional capaz de
planejar, executar e gerenciar as ações dentro desse contexto. Atualização dos
conteúdos do site institucional com a colaboração efetiva da direção e dos gestores
acadêmicos. Ampliação da divulgação das ações institucionais através das redes
sociais. Manter sempre atualizada as informações institucionais. Contruir processos
através de POP´s para que as informações estejam padronizadas.
Dimensão V – As políticas de pessoal; as carreiras dos corpos docentes e
técnico-administrativos; aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas
condições de trabalho
A instituição tem se destacado ao longo de sua existência pelo clima
organizacional. Os referenciais salariais, compatíveis com os praticados por grandes
universidades, apontam para o compromisso da valorização docente. Embora exista
uma política para a qualificação docente, em função do contexto econômico atual, ela
é ainda incipiente.
Potencialidades: O docente tem plena liberdade para o desenvolvimento do seu
trabalho. Existe a cultura da valorização docente, a qual pode ser observada pelo
elevado tempo de carreira dos professores na instituição.
Fragilidades: A categoria funcional da grande maioria do corpo docente é parcial. A
titulação predominante é de mestres e especialistas. Os incentivos a formação
docente e a capacitação/Treinamento de funcionários são incipientes.
Recomendações: Adequar gradativamente o quadro de docentes aos referenciais de
titulação e jornada de trabalho, definidos nos instrumentos dos órgãos avaliativos.
Viabilizar cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional aos funcionários e
professores, incentivando os professores a qualificação profissional do âmbito de
doutores. Desenvolver programas de extensão vinculados aos cursos e direcionados
ao corpo técnico-administrativo e docente, em áreas relacionadas à qualidade de
vida, saúde, direito ao cidadão, entre outros.
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Dimensão VI – Organização e gestão da IES, 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.
A organização e a gestão da FUG são dinâmicas, pois, exige que as
estratégias de atuação sejam continuamente revistas e adequadas aos referenciais
de qualidade. O planejamento anual é discutido constantemente entre a gestão
acadêmica e a direção, buscando o consenso nas tomadas de decisões e
democratizando o acesso a essas informações. As instruções normativas da
instituição são continuamente revisadas e atendem adequadamente a finalidade
organizacional. Os colegiados dos cursos têm participação no planejamento das
ações em conformidade com o curso. Embora a organização institucional busque a
descentralização

na execução

e tomadas

de

decisões, a

mesma

ocorre

essencialmente na gestão acadêmica.
Potencialidades: Existência de integração entre os gestores de curso e gestores
administrativos

da

instituição.

Reuniões

semanais

entre

Direçaõ,

gestores

acadêmicos e coordenações.
Fragilidades: Embora existam instruções normativas sobre os vários procedimentos
institucionais, em muitos casos, as mesmas não são conhecidas adequadamente
para auxiliar a tomada de decisões. A cultura da participação discente nos colegiados
requer atenção, pois, ainda é incipiente.
Das Recomendações: Organizar e disponibilizar de maneira adequada, através do
site institucional, acesso as principais instruções normativas da instituição. Propor
estratégias para sensibilizar a comunidade acadêmica principalmente os discentes
sobre a importância de sua participação nas decisões dos colegiados.
Dimensão VII – Infra-estrutura, especialmente a de Ensino e de Pesquisa,
Biblioteca, Recursos de Informação e Comunicação
A infraestrutura exerce forte influência sobre a qualidade do ensino. Salas de
aula adequadas, laboratórios estruturados e biblioteca com acervo atualizado são
alguns dos itens que potencializam a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e
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extensão. Outros aspectos como acesso à instituição, áreas de convivência e
atividades esportivas também são importantes para satisfação de quem vivencia o dia
a dia da instituição. Nos últimos anos, vários fatores influenciaram negativamente a
capacidade de investimento em infraestrutura. O aumento da inadimplência e o
número de vagas ociosas corroboram para essa dificuldade de investimento. Apesar
disso, percebeu-se que a instituição, dentre de suas possibilidades, veio buscando,
encontrar soluções para minimizar as deficiências de infraestrutura em algumas
áreas.
Potencialidades: Espaço físico que permite ampliação da infraestrutura. A instituição
possui um quadro pessoal com funcionários capacitados para trabalhar na
manutenção das instalações. A biblioteca possui acesso informatizado ao acervo,
rede wi-fi de alta velocidade disponível para acesso a internet e, excetuando as
questões de acervo, em geral, a biblioteca digital atende adequadamente ao seu
propósito.
Fragilidades: A avaliação discente aponta para fragilidades no material de apoio e
mobiliário. Problemas de acústica em salas com condicionadores de ar mecânicos.
Estacionamento próprio não atende a demanda de alunos suficientemente. A
biblioteca não possui acervo adequado aos referenciais exigidos pelos instrumentos
avaliativos em NEAD (Núcleo de Ensino a Distância).

Em geral, a estrutura de

informática é deficitária para atender adequadamente ao corpo docente e discente.
Recomendações: Proposta de um plano de investimento com base nas principais
demandas observadas. Priorização de investimento nas áreas que causam maior
impacto. Viabilização de um fundo de investimento específico para infraestrutura de
atendimento ao NEAD (Núcleo de Ensino a Distância).
Dimensão VIII – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional.
Os resultados gerados pelo processo de autoavaliação são fundamentais
para o direcionamento de ações estratégicas institucionais. O conhecimento e,
principalmente, a compreensão das dinâmicas internas e externas à instituição
potencializam a tomada de decisões mais eficazes.
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Somente com base nos resultados apresentados pelos questionários de
autoavaliação é possível se obter um diagnóstico efetivo do momento atual da
instituição. Para tanto, é imprescindível a participação de todos.
Potencialidades: A autoavaliação institucional é um processo consolidado na
instituição e tem papel fundamental no planejamento de ações e metas institucionais.
No presente processo, foi incorporada a avaliação do docente pelo discente,
objetivando um diagnóstico mais preciso para cada curso e possibilitando que as
ações sejam planejadas respeitando as especificidades dos mesmos.
Fragilidades: Ainda existe a dificuldade de sensibilizar a comunidade acadêmica
para a importância de sua participação no processo de autoavaliação. Participação
parcial do corpo docente e de técnico- administrativos no processo de preenchimento
dos formulários, ainda existe nas dificuldades da participação do grupo indicado para
a CPA nas etapas do processo avaliativo. Embora os resultados avaliativos sejam
fomento para a definição de metas, os mesmos não são adequadamente discutidos
com todos os envolvidos no processo, potencializando a desinformação sobre os
reais benefícios da autoavaliação. Problemas relacionados ao contexto financeiro
atual dificultam a plenitude das ações corretivas apontadas na avaliação. E estes
deem ser resolvidos.
Recomendações: É fundamental para o sucesso da autoavaliação que os resultados
sejam divulgados na instituição. Após a publicação do relatório de autoavaliação é
necessário sistematizar as devolutivas aos segmentos envolvidos. Aprofundar a
análise crítica dos resultados de forma a fomentar as ações pedagógicas e
administrativas dos projetos institucionais.
Dimensão IX – Políticas de atendimento aos estudantes
A FUG ao longo de sua existência tem se preocupado continuamente com as
estratégias relacionadas à política de atendimento ao estudante. A essência da
existência de uma IES está centrada no estudante. É ele quem será o agente
transformador da sociedade. Do processo seletivo até a sua conclusão, o aluno tem
acesso a vários tipos de incentivos para fomentar a sua permanência. A característica
desburocratizada da instituição propicia um ambiente de convivência acessível em
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todos os níveis. Nesse sentido, as pesquisas apontam que o estudante, de um modo
geral, está satisfeito com o atendimento recebido. Destaque também para o
importante papel do gestor acadêmico, figura central na identificação das demandas
estudantis, onde a proximidade existente entre os gestores e os estudantes propicia
uma importante relação de confiança.
No aspecto relacionado à permanência do estudante, a FUG, através dos
gestores de curso e da direção, tem se preocupado continuamente em atender os
estudantes, coletiva ou individualmente. Ainda em relação à permanência, a
instituição também disponibiliza bolsas de estudos em diversas modalidades, tais
como: Prouni, Fies, Ovg, dentre outros programas de descontos através de
convênios. No campo da avaliação da qualidade acadêmica, a instituição tem como
meta, implantar o sistema de Coeficiente de Rendimento Acadêmico, objetivando
estimular a melhoria da qualidade dos estudantes através de programas de incentivo
baseados nesse coeficiente.
Segundo proposta do plano de metas, as justificativas de providências para
implementação de medidas são indicadas por relatórios da CPA que busca
concretizar o projeto de divulgação de cursos e captação de alunos através de bolsas
sociais, com base no número de vagas ociosas.
Potencialidades: As questões relacionadas ao atendimento ao estudante estão
culturalmente inseridas como prioridade na gestão institucional. A instituição possui
um setor com efetiva atuação na criação de mecanismos para estudos e análises
relativas aos dados acadêmicos, fundamental para a definição das estratégias de
gestão institucional. Por exemplo, Utilização de bolsas sociais para preenchimento de
vagas ociosas. (Projeto “Bolsa Atleta” no curso de educação física.
Fragilidades: Embora existam diversas formas de incentivo à permanência do
estudante, ainda não existe uma política clara quanto à contrapartida do estudante
para com a instituição, principalmente em relação às atividades de extensão. Pouco
interesse dos alunos em participar dos processos institucionais, como colegiados e
centro acadêmico.
Recomendações: Definição de uma política de bolsas com propostas de
contrapartida objetivando fomentar projetos institucionais. Incentivar a representação
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discente na vida institucional, exercendo papel atuante nos colegiados. Ampliar os
incentivos relacionados às atividades de ensino, pesquisa e extensão, criando uma
política consistente para participação de alunos em eventos dessa ordem.
Implementar de forma efetiva e definitiva a política de egressos da instituição.
Dimensão X – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social
da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior
A última dimensão avaliada talvez seja a resposta para muitas das
fragilidades apontadas pelos resultados aqui apresentados. Segundo a missão
institucional, a viabilidade financeira é o fator condicionante para que a instituição
atinja seus objetivos finais, ou seja, a transformação social e a satisfação de seus
parceiros. Nesses últimos anos, a direção geral e seus gestores, vêm trabalhando
para manter o equilíbrio financeiro. A receita da instituição depende diretamente das
mensalidades e isso faz com que haja comprometimento significativo das metas no
planejamento institucional.
Potencialidades: A instituição tem buscado parcerias com o objetivo de minimizar os
impactos da evasão acadêmica motivada por questões financeiras. Reuniões
constantes entre direção geral e gestores acadêmicos tem acontecido, na qual, os
assuntos abordados observam-se temas relativos à sustentabilidade financeira da
instituição.
Fragilidades: Os problemas orçamentários limitam a capacidade de investimento
institucional, afetando principalmente as questões relacionadas à infraestrutura.
Questões relacionadas aos aspectos acadêmicos também são afetadas pelos
problemas de sustentabilidade financeira, como por exemplo, a ampliação dos
projetos de pesquisa.
Recomendações: É de vital importância, através de uma política efetiva de captação
de alunos, buscar parcerias objetivando preencher as vagas novas e ociosas e assim,
minimizar a evasão escolar. Ter como prioridade o aluno e entender o conceito de
empresa educacional. Definir claramente a contrapartida do aluno nos programas de
bolsas de estudo, transformando o aluno em um importante parceiro institucional.
Incentivar os programas de qualidade acadêmica com o objetivo de melhorar os
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referenciais de qualidade dos cursos em avaliações externas. Cursos de capacitação
em gestão educacional aos envolvidos no processo. Buscar parcerias externas para
ampliação dos projetos institucionais, principalmente nas áreas de pesquisa e
extensão. Refletir sobre a missão institucional é premissa para fundamentar qualquer
ação na FUG. O trabalho que essa comissão realizou no ano base de 2017 é apenas
uma parte do processo de autoavaliação. As análises contidas nesse relatório
registram um pequeno momento na história da instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas informações mostram apenas o presente, entretanto, permitem refletir
sobre o passado e, principalmente, possibilitam planejar o futuro. Ao analisar
documentos e as entrevistas acerca das dimensões foi possível constatar o
cumprimento das metas na maioria das propostas relacionadas ás 10 dimensões e
sua articulação com o PDI, atestando que o objetivo da faculdade é qualidade dos
serviços prestados, e para isto, tem se utilizado dos indicadores fornecidos pela CPA
para nortear suas ações, principalmente seu planejamento estratégico.
As reuniões da CPA para divulgação dos resultados e estudos para propostas
de melhoria, acontece logo após a entrega do relatório final, à Comissão Nacional de
Educação Superior (CONAES) na qual, ações concretas oriundas dos resultados do
processo avaliativo são publicados à comunidade interna. A partir dos relatórios foi
possível detectar os aspectos positivos e negativos bem como estabelecer metas e
sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e técnicocientífica para implementação de estratégias a curto e médio prazo.
A expectativa de um longo e exaustivo trabalho confirmou-se, mas, a riqueza
da experiência superou os obstáculos o que tornou possível a compreensão de uma
Cultura Avaliativa, já existente na FUG. A implementação, o desenvolvimento de um
novo olhar para esta cultura tornou a maior meta para o futuro da FUG.
O Processo de Melhoria Contínua da Educação Superior é o objetivo final e
será nesta Instituição, construído a cada dia, por meio de uma avaliação sistemática e
contínua com o envolvimento de toda comunidade acadêmica.
Os desafios estão sendo superados em face da participação e integração de
todos. Vale ressaltar que todos os planos de cursos da instituição constam no PPC e
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foram recentemente reformulados através de reuniões com o NDE e colegiados de
cursos neste ano de 2017.
Seguem as principais observações acerca das dimensões:
Na primeira, Missão e PDI, a IES demonstra sua preocupação com a sua
Missão, seu conceito foi ré-estudado e de acordo com sua realidade hoje, apresenta
uma Missão consolidada e com metas pré-estabelecidas. Sua finalidade, seus
objetivos e compromissos explicitam sua política de formação, autonomia e
participação discente, em diversas ações, demonstrando a integração do ensino,
pesquisa e extensão e seu compromisso com a sociedade.
Na segunda, Gestão do Ensino, Pesquisa e Extensão, as políticas de ensino,
pesquisa e extensão estão articuladas na graduação, ou seja, as práticas estimulam a
inovação e a melhoria contínua do ensino. A pesquisa e a extensão estimulam a
prática, promovendo qualificação profissional e formação cidadã.
Em 2017 houve preocupação em consolidar a Pesquisa e a Extensão com o
Fórum de lançamento de novas edições das revistas, inclusive com edições especiais
protocolando o processo de melhoria da Comissão de ética para Comitê de Ètica na
plataforma Brasil junto ao INEP. (Aguardando parecer favorável).
Na terceira, Responsabilidade Social, as atividades são coordenadas pelas
ações e programas que se concretizam e integram as diretrizes curriculares com o
mercado de trabalho, e demais setores sociais e produtivos; desenvolvendo ação que
privilegie políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, preservação
da memória e do patrimônio cultural.
Na quarta, Comunicação com a Sociedade, a criação do setor de Mídia Social
(Facebook) (stagram), veio agregar a Comunicação da IES na agilidade de
informações/respostas e monitoramento de redes sociais.
Na quinta a Gestão de pessoas é marcada pela continuidade do trabalho e
execução do planejamento da gerência de Recursos Humanos e implantação de
manuais de conduta (pop´s), com ações que priorizam a capacitação e o treinamento
dos profissionais da FUG.
Na sexta, Gestão Institucional, há adequação do sistema de gestão
institucional ao cumprimento dos objetivos e metas constantes no PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional, cuja reestruturação organizacional privilegia ações do
planejamento e controle das ações.
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Na sétima, a Infraestrutura, os recursos de apoio são adequados ao
desenvolvimento das práticas pedagógicas. O acervo na biblioteca foi atualizado em
2017 no campo da Ciências Biologicas conforme demanda do PPC; bem como estão
sendo realizadas reformas na estrutura do prédio, atendendo à demanda de alunos,
cujo projetos, promove melhoria nos laboratórios, banheiros exclusivo para
professores, implantação de museu para o curso de Ciências Biologicas para
apresentação dos trabalhos dos alunos na pratica de estágios em taxidermia.
Melhoria laboratórios de informática e Implantaçaõ de nova sala de multi-midia (3D).
Abertura das Clinicas Escolas nos cursos de Fisioterapia, Biomedicina (Análise
Clinica), Nutrição, Farmácia, Clinica de atendimento Odontologico sendo inaugurados
incio de 2018.
Na oitava, Planejamento e Avaliação, há relação entre o PPI e PDI – sistema
de Avaliação Institucional da Faculdade União de Goyazes, documento norteador de
suas ações de auto-avaliação institucional, cujos resultados servem de insumos para
o Planejamento Anual, de todos os setores.
Na nona dimensão, Atendimento ao Discente, vale ressaltar que as ações
propostas pelo PPC-Projeto Pedagógico de Curso, juntamente com as coordenações
de cursos, realizam diversas propostas de oficinas, cujos temas são imprescindíveis
na inclusão do estudante no mercado de trabalho. De incio as propostas de abertura
de “Empresas Juniores” em cada curso, objetivo trabalhar no discente o perfil
empreendedor.
Na décima dimensão, Sustentabilidade Financeira, é possível destacar a
relação entre as ações propostas e o orçamento aprovado pela mantenedora, pois há
uma articulação com as propostas e o orçamento previsto.
Quanto às pesquisas de satisfação e opinião respondidas pelos discentes, os
itens avaliados acerca da “Central de Atendimento ao Aluno (CAA) e Financeiro”,
carecem de melhoria. Percebe-se claramente que os alunos permanecem
insatisfeitos, principalmente em relação no atendimento pela CAA, no que tange as
informações sobre o andamento dos processos requeridos, ou seja, consideram a
equipe da CAA despreparada para o exercício da função.
Quanto às melhorias apresentadas podem ser destacados os seguintes:
“Direção

da

Faculdade”,

“Secretaria

da

Direção”,

“Portaria”,

“Biblioteca”,

“Coordenação do Curso”, “Secretaria da Coordenação do Curso”, “Site Institucional”,
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“EAD” e “Laboratórios Específicos”.
É importante ressaltar que a respeito do ensino, duas questões obtiveram
crescimento em todos os itens avaliados: “Avaliação da Proposta Pedagógica” e
“Avaliação da Prática Docente”. Para o corpo docente a avaliação não diferiu muito
em relação ao discente, no que diz respeito ao percentual de melhorias
apresentadas, na visão docente dos itens avaliados a maioria teve crescimento
surpreendente em relação aos anos anteriores. Na visão docente, a maioria dos itens
que diz respeito a “Avaliação do desempenho dos estudantes” apresentou
crescimento na percepção docente. Em relação aos itens que apresentaram melhoria
destacam-se: “Direção da Faculdade”, “Secretaria da Direção”, “Direção Acadêmica",
“Secretaria Acadêmica”, “Recursos Humanos”, “banheiros”, “equipamentos” e
“recursos tecnológicos”, “laboratórios específicos”.
Quanto ao pessoal técnico administrativo percebe-se que o percentual de
melhorias nos itens cresceram em relação ao ano anterior. A CPA avalia o novo
programa de Ligas nos cursos como um avanço institucional e como uma política
relacionada aos objetivos institucionais de melhoria na qualidade do ensino de
graduação. Assim os discentes participam e estrategicamente, constroem ambiente
de empreendedorismo no meio acadêmico.
Com o novo formato passa a estabelecer uma maior articulação entre o
planejamento e a consecução de novas metas propostas. Para tanto, os
resultados dessa avaliação em relação às 10 dimensões denotam uma
preocupação da fug com a padronização dos prestação de serviços na busca da
eficiência e eficácia da gestão. O grande desafio é sempre produzir uma
autoavaliação institucional de qualidade, que subsidie planos de ação para
melhorias efetivas.
Por fim, esse relatório de autoavaliação registrou a percepção da
comunidade

acadêmica

(estudantes,

professores,

colaboradores

técnicos-

administrativos e gestores) à luz dos processos acadêmicos-institucionais, de
forma a contemplar as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES. A análise
destes elementos permite considerar que a FUG ruma ao encontro de seus
objetivos, adequando-se as novas necessidades e desafios, a fim de acompanhar
as propostas e suas realizações, podendo responder positivamente naquilo que é
perebido na análise dos resultados. Este é o Relatório.
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