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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 A Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA 

 

A missão da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA é 

 

Tornar-se centro de referência na região, oferecendo subsídios à alteração 
da estrutura produtiva e nas condições sociais vigentes. Para tanto, propõe-
se a organizar, incentivar e desenvolver, por meio da indissociabilidade 
entre ensino superior, pesquisa e extensão, a efetividade da capacidade 
técnica e a cidadania. (PDI FAMA 2012-2016) 

 

Ainda, tem como visão 

 

Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo governo, 
sociedade e cidadãos, como referência em termos da qualidade e 
excelência de seus serviços de ensino, pesquisa e extensão, formando 
profissionais comprometidos com a melhoria da qualidade de vida e a 
preservação do espaço político-cultural e socioeconômico. (PDI FAMA 
2012-2016) 

 

Partindo de sua missão e visão, a Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA 

iniciou suas atividades no dia 28 de maio de 1998, tendo como primeiro curso, 

Ciências Contábeis, autorizado no dia 08 de maio de 1998, através da Portaria nº 

375/98.  

Tendo a regionalidade como marca, sua localização geográfica lhe 

proporciona condições concretas para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade regional, direcionando suas políticas e planos de ação rumo à 

contextualidade da instituição de ensino superior, da função político-social que lhes 

cabe e na contribuição que as ciências que embasam seus cursos e as pesquisas 

desenvolvidas trarão às instituições, ao sistema produtivo e ao substrato social onde 

fincou suas raízes. 

A implantação da Faculdade FAMA facilitou o acesso da população de toda a 

região a uma entidade de ensino superior da qual não se dispunha num raio de 

aproximadamente 280 km. 

 Atualmente a instituição conta com sete cursos de graduação autorizados 

pelo MEC, cursos de pós graduação, extensão e  atividades de iniciação científica. 

Ainda, conta com uma Comissão Própria de Avaliação – CPA, responsável pela 

condução do processo de autoavaliação institucional. Com o objetivo de assegurar o 
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processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, a Lei nº. 10.861, de 14 

de abril de 2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES e suas formas de avaliação.  

O inciso I do artigo 2º da supracitada lei, disciplina acerca da avaliação interna 

da instituição, contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, 

relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais 

desta e de seus cursos.Impulsionada pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, a 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, criou, a partir da Portaria nº. 2.051/04, sua 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, com a finalidade de realizar sua avaliação 

interna. 

 Desde então, a CPA – FAMA vem cumprindo com sua missão, de conduzir e 

monitorar o processo de avaliação institucional, construído coletivamente, 

subsidiando de modo pleno a gestão institucional em suas dimensões políticas, 

acadêmicas e administrativas, rumo à potencialização e desenvolvimento do seu 

desempenho. 

No âmbito Institucional, a auto avaliação é aplicada como processo contínuo 

com o qual a Instituição adquire conhecimento sobre sua própria realidade, 

buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades, para 

melhorar a qualidade dos cursos de graduação e alcançar maior relevância social. 

A autoavaliação realizada na FAMA através da CPA tem como objetivo 

possibilitar que os resultados obtidos forneçam os subsídios necessários à reflexão 

e revisão de políticas, programas e projetos pedagógicos que favoreçam os 

processos de gestão em todas as instâncias. 

A fim de atingir o objetivo proposto é necessário: 

 

Avaliação da Faculdade 

 Apontar aspectos frágeis e fortes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); da comunicação social da IES; das políticas de pessoal, de 

carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo; da organização e 

gestão da instituição; do planejamento da Auto avaliação e meta-avaliação; 

as políticas de atendimento aos estudantes; a sustentabilidade financeira da 

IES, traçando um perfil da FAMA. 
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Avaliação das Políticas Pedagógicas 

 Verificar a relação das práticas pedagógicas com a Missão e 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional da FAMA; a política para o 

ensino, a pesquisa, a pós- graduação, a extensão e a responsabilidade social 

da instituição. 

 

Avaliação do Discente 

 Detectar evidências que permitirão nortear procedimentos para a 

tomada de decisões visando a aperfeiçoar: a qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação, assim como a qualidade do  atendimento aos 

alunos e egressos. 

 

Avaliação do Docente 

 Identificar aspectos que evidenciem a competência e o 

desempenho do docente nas suas diversas atribuições no processo ensino-

aprendizagem. 

 

Avaliação da Infraestrutura 

 Verificar se as condições da infraestrutura e serviços disponíveis 

nas unidades, na biblioteca, no laboratório de informática e no núcleo de 

práticas. 

 

Avaliação da Intervenção Social 

 Coletar dados acerca da intervenção social da FAMA no que se 

refere aos projetos desenvolvidos e serviços prestados que resultam na  

melhoria da qualidade de vida da comunidade externa, seja do ponto de vista  

econômico, social, ambiental, cultural ou artístico. 

 

1.2 Composição da CPA FAMA – 2015 

A CPA FAMA é composta por: 

I – Um representante da Direção, indicado pelo Diretor Geral. 

II – Oito representantes do corpo docente, eleitos pelos seus pares. 
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III – Oito representantes do corpo discente, eleitos pelos seus pares. 

IV – Dois representantes de alunos egressos, indicado pelo Diretor Geral. 

V – Um representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus 

pares. 

VI – Um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo Diretor 

Geral. 

Os membros da CPA terão mandatos de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução pelo período de dois mandatos. 

A presidência da CPA será exercida por um dos membros eleito pelos demais 

representantes da CPA. 

São atribuições da CPA/FAMA: 

I - conduzir os processos de auto avaliação da FAMA; 

II - preparar o projeto de auto avaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES; 

III - determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da 

instituição, em consonância com as determinações da CONAES; 

IV - sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da 

instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, 

científicos e sociais da instituição e identificando possíveis causas de problemas, 

bem como possibilidades e potencialidades; 

V - subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões 

setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e 

especificando a forma de composição, o prazo de mandato e a dinâmica de 

funcionamento; 

VI - dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 

VII - propor à direção ações que melhorem a qualidade das atividades 

acadêmicas, a serem encaminhadas às instâncias competentes; 

VIII - receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações 

solicitadas pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

IX - convocar professores e técnico-administrativos e convidar alunos, 

egressos e membros da comunidade externa para prestar informações, fornecer 

documentos e detalhar dados enviados; 
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X - propor alterações nas competências da CPA/FAMA ao colegiado da 

Instituição; 

XI - enviar o relatório parcial e final de avaliação institucional para o MEC 

quando solicitado. 

O caráter de diagnóstico e formativo da auto avaliação deve permitir a revisão 

das prioridades estabelecidas nos projetos e planos institucional (PDI, PPI e PPC) e 

o engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e 

práticas. 

A CPA foi composta dos seguintes membros no ano de 2015: 

 

 Prof. Érica Cristina Molina dos Santos - Presidente 

 Prof. Me. Randall Freitas Stabile - Vice Presidente 

 Gesielly Souza A. Mendonça - Representante do corpo técnico-

administrativo 

 Prof. Me. Ana Paula Pereira Arantes - Representante do corpo docente 

 Prof. Me. Bácima Eliana Alves Simão - Representante do corpo docente 

 Prof. Dra. Maria de Lourdes Pinheiro - Representante do corpo docente 

 Prof. Eliel Ribeiro de Carvalho - Representante do corpo docente 

 Prof. Érica Fernanda Pereira de Andrade - Representante do corpo docente 

 Prof. Me. Fabiano Martin Tiossi - Representante do corpo docente 

 Prof. Neila Maria de Oliveira - Representante do corpo docente 

 Juliane de Castro - Representante do corpo discente 

 Cristina de Oliveira Alcará - Representante do corpo discente 

 Valdier Divino da Silva - Representante do corpo discente 

 Suzeli Vilela Felix - Representante do corpo discente 

 Cleonice de Fátima de Freitas Moraes - Representante do corpo discente 

 Maria Márcia Silva Sousa - Representante do corpo discente 

 Gutembergues Aparecido Ribeiro Júnior - Representante do corpo discente 

 Ana Carla de Melo Martins - Representante do corpo discente 

 Herika Santos Laureano Baleeiro - Representante de alunos egressos 

 Paula Regina Gracini de Souza - Representante de alunos egressos 

 Ana Maria de Freitas Martins - Representante da Sociedade Civil 

Organizada 
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1.3 Planejamento estratégico 
 
  A CPA – FAMA, desde 2004, a partir da nova legislação vigente, contemplou 

em sua avaliação interna as 10 dimensões do SINAES, tomando-as como base em 

seu processo avaliativo.  

A partir da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014, a CPA – FAMA 

desenvolveu sua avaliação com fundamento na nova organização das dimensões 

em torno dos 5 eixos, dividindo-os dentro do triênio 2015-2017. 

 

Tabela 1: Divisão dos eixos para desenvolvimento da autoavaliação da CPA-FAMA. 

ANO 1 – 2015 

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 4: Políticas de Gestão Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

ANO 2 – 2016  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

ANO 3 – 2017  

Eixo Dimensão SINAES 

Eixo 1: Planejamento e 
Avaliação 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 
Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 5: Infraestrutura Física Dimensão 7: Infraestrutura Física 
Fonte: Elaborado pela CPA FAMA. 

 

Assim, trata-se este relatório das atividades que foram desenvolvidas no ano 

de referência de 2015, sendo este parcial, objetivando a análise do Eixo 4, que 

contempla as Políticas de Gestão, tendo sido avaliadas 3 dimensões, sendo: 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

Desenvolver e alicerçar o processo de avaliação institucional, como forma de 

subsidiar a gestão administrativa, possibilitando, à Instituição, o aprimoramento na 
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sua qualidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Promover a cultura de autoavaliação na FAMA, com a sensibilização da 

comunidade acadêmica interna e externa da importância do processo como 

forma de autocrítica, autoconhecimento e redirecionamento de metas e 

estratégias, coerentes ao PDI vigente; 

 Implementar métodos operacionais efetivos e abrangentes de divulgação e 

aplicação dos instrumentos avaliativos; 

 Divulgar para a comunidade interna e externa da IES os resultados do 

processo avaliativo; 

 Identificar fragilidades e potencialidades da Instituição com vistas ao seu 

aperfeiçoamento administrativo; 

 Avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação 

lato sensu, em parceria com os coordenadores de cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes, coordenadores e gestores da área 

acadêmica); 

 Avaliar o Estágio Supervisionado, a responsabilidade social e extensão, a 

iniciação científica; 

 Avaliar, atualizar e divulgar sistematicamente o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu; 

 Avaliar e divulgar sistematicamente o Projeto Pedagógico da IES, em parceria 

com todos os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e da 

Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos 

avaliativos internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

 Avaliar a satisfação do corpo acadêmico e do corpo discente, docente e 

técnico administrativo em relação à IES. 

 Verificar as condições da infraestrutura física e serviços disponíveis na IES 

com vistas à acessibilidade. 
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 Coletar dados acerca da intervenção social da FAMA no que se refere aos 

projetos desenvolvidos e serviços prestados que resultam na melhoria da 

qualidade de vida da comunidade externa, seja do ponto de vista econômico, 

social, ambiental, cultural ou artístico. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia adotada no processo de avaliação é essencialmente 

qualitativa.  

Para Lüdke e André (1986, p. 17) a pesquisa qualitativa “tem o ambiente 

natural como fonte de dados e supõe o contato direto e prolongado do pesquisador”. 

Essa característica decorre do fato de que os fenômenos ocorrem naturalmente e 

são influenciados pelo contexto onde estão inseridos. Sendo assim, compreender as 

circunstâncias particulares de um determinado objeto é essencial para o 

desenvolvimento da investigação.  

Outra característica importante é a de que o significado que as pessoas dão 

às coisas e à sua vida são focos de atenção especial do pesquisador. Fica claro, 

que as pesquisas de caráter qualitativo buscam capturar a perspectiva dos 

participantes e considerar os diferentes pontos de vista dos mesmos. 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994, p. 
22) 

 

A pesquisa qualitativa apresenta-se a partir da obtenção de dados descritivos, 

coletados diretamente com as situações estudadas, enfatizando as formas de 

manifestação, os procedimentos e as interações cotidianas do fato investigado, bem 

como, buscando retratar a perspectiva dos participantes.  

Todavia, buscou-se a conjugação dos benefícios desta com os da abordagem 

quantitativa. 

Os instrumentos de pesquisa que viabilizaram a consecução dos objetivos 

pretendidos foram: 
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1. Pesquisa Bibliográfica – A finalidade da pesquisa bibliográfica, segundo 

Lakatos e Marconi (2009, p. 44) é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo 

aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao 

cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 

informações”.  Portanto, objetivando realizar um estudo teórico mais refinado sobre o 

tema proposto a fim de subsidiar os trabalhos subsequentes, realizamos, através da 

pesquisa bibliográfica, um levantamento da bibliografia já publicada na área que 

compreende este estudo.  

2. Pesquisa Documental - No caso da análise documental, Gil (2002) afirma 

que a mesma se vale de dados que não receberam tratamento analítico. Esta 

pesquisa permite a detecção de dados que precisam ser melhor explorados e 

complementa e/ou ratifica informações obtidas por outros instrumentos de coleta.  

Os documentos analisados durante a pesquisa documental foram:  

- Minuta do programa de progressão da carreira do técnico administrativo;  

- Minuta do programa de progressão da carreira docente;  

- Plano de Desenvolvimento Institucional 2012-2016 FAMA;  

- Projeto Pedagógico Institucional 2012-2016 FAMA;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Administração;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Direito;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil;  

- Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de Informação;  

- Projeto Pedagógico dos Cursos de pós-graduação “lato sensu”;  

- Regimento Interno da FAMA;  

- Regimento Interno do Escritório de Assistência Jurídica do Curso de Direito 

da FAMA;  

- Regulamento do Núcleo de Apoio Pedagógico;  

- Regulamento do Núcleo de Apoio ao Discente;  

- Regulamento do Programa de Monitoria;  

- Regulamento do Laboratório de Informática;  

- Regulamento das Atividades Complementares;  
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- Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica;  

- Regulamento do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIC;  

- Regulamento da Biblioteca;  

- Regulamento do Exame de Proficiência;  

- Regulamento de Tratamento Excepcional – Regime de exercícios 

domiciliares;  

- Regulamento da revista “Pedagogia em Foco”;  

- Regulamento da revista “Organizações e Sociedade”;  

- Regulamento do Núcleo de Prática Jurídica e dos estágios do curso de 

Direito;  

- Regulamento Geral dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos 

de Graduação da FAMA;  

- Regulamento do Programa de Bolsas de Estudo. 

3. Questionário – Constituído por uma série de questões que, segundo 

Lakatos e Marconi (2009, p. 111) “devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do pesquisador”, o questionário foi aplicado aos sujeitos da pesquisa 

objetivando coletar informações que possibilitaram avaliar cada uma das dimensões. 

Visando preservar a identidade dos sujeitos desta investigação os 

questionários não possibilitam a identificação nominal do sujeito de pesquisa. Os 

questionários são disponibilizados aos participantes por meio eletrônico (site 

institucional).  

Todos os envolvidos no processo de avaliação (alunos, professores e 

funcionários técnico-administrativos) foram convidados a participar da pesquisa. 

Participaram desta pesquisa de forma voluntária 49 docentes, 658 alunos no 

primeiro semestre e 703 no segundo semestre, 36 funcionários técnico-

administrativos.  

Foram utilizados questionários previamente elaborados pela CPA tomando 

como referência os 5 eixos explicitados anteriormente e buscando atender os 

objetivos da avaliação institucional. 

No primeiro semestre, foram aplicados os questionários de autoavaliação do 

aluno e verificação do desempenho docente. No segundo semestre, os 

questionários referente ao eixo 4, que contempla as Políticas de Gestão, tendo sido 

avaliadas 3 dimensões, sendo: Dimensão 5: Políticas de Pessoal, Dimensão 6: 
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Organização e Gestão da Instituição e Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira e, 

novamente, os questionários de autoavaliação do aluno e verificação do 

desempenho docente. 

Os questionários de autoavaliação do aluno e verificação do desempenho 

docente foram aplicados nos dois semestres, pois seus resultados são importante 

ferramenta para a construção e reconstrução permanente do processo pedagógico 

de cada curso. 

 Na avaliação do primeiro semestre, ocorrida no período de 18 de maio a 03 

de junho, a CPA coletou dados acerca da atividade docente e da autoavaliação do 

aluno.  

No segundo semestre, de 03 a 13 de novembro, além da verificação do 

desempenho docente novamente, foram avaliadas as políticas de pessoal 

constantes especificamente da Dimensão 5. Para tanto, foram desenvolvidos: 

 - Questionário de autoavaliação do aluno. 

 - Questionário de avaliação do docente pelo aluno. 

 - Questionário de autoavaliação docente. 

- Questionário de avaliação pelo corpo técnico-administrativo. 

Os questionários aos discentes foram aplicados on-line, disponíveis na área 

do aluno, no sistema da instituição, e a adesão foi voluntária. Os questionários 

aplicados aos docentes e ao corpo técnico-administrativo foram aplicados através da 

ferramenta do Google Formulários, também por adesão voluntária.  

Para a participação dos professores e funcionários técnico-administrativos, 

são adotados os mesmos procedimentos para a garantia do anonimato. Esse 

procedimento de anonimato dos respondentes requer alguns cuidados especiais, 

porém agrega fidedignidade às respostas e tem sido muito bem sucedido. 

 Os questionários de verificação do desempenho docente aplicados nos dois 

semestres possuem questões referentes à parte pedagógica e didática de cada 

disciplina que o aluno estiver matriculado. Os critérios de avaliação são iguais para 

todas as disciplinas. Os resultados destes questionários não serão apresentados 

neste relatório, sendo este documento público, poderia expor o professor e as 

disciplinas de sua responsabilidade. Porém, os dados apresentados neste 

questionário são acompanhados pela CPA, apresentados aos coordenadores e 
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direção pedagógica, para auxílio na efetividade da qualidade das práticas 

pedagógicas. 

 Ainda, o questionário de autoavaliação do aluno, aplicado nos dois semestres, 

é ferramenta pedagógica entregue aos coordenadores para gestão de seus cursos e 

orientação de seus docentes. 

 O questionário para avaliação da Dimensão 5, aplicado aos docentes e corpo 

técnico-administrativo tratou de questões que envolviam as condições de trabalho 

(fisiológicas e de segurança), o clima organizacional (necessidades sociais) e os 

fatores motivacionais (necessidades de autoestima e autorealização). 

Todas as questões dos instrumentos de avaliação apresentam uma 

afirmativa, seguida de uma escala de 6 alternativas que variam entre 1 a 5 para 

medir a satisfação ou a intensidade de aderência à afirmativa proposta. A alternativa 

indicada pelo número 0 indica que o respondente não tem opinião formada sobre a 

respectiva afirmativa. Para o preenchimento dos questionários os alunos, 

professores e funcionários técnico-administrativos são orientados a utilizar os 

laboratórios de informática da FAMA, porém, por tratar-se de um sistema via 

internet, é possível a participação dos mesmos a partir de outros pontos de acesso à 

Web, até mesmo de seus computadores pessoais, tablets e smartphones, fora ou 

mesmo dentro da própria instituição, já que esta conta com serviço de wifi livre e 

gratuita. 

Todo esse processo é potencializado pela sensibilização constante a respeito 

da importância da participação na autoavaliação, trabalho realizado através das 

mídias sociais, envio de e-mail a alunos, professores e funcionários técnico-

administrativos, incentivo dos coordenadores de curso junto à representantes de 

turma e acadêmicos em geral, folders, mensagens telefônicas, além da presença da 

CPA durante as semanas acadêmicas dos cursos. 

 
Imagem de divulgação institucional (folders, e-mails e mídias sociais). 
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03/09: Curso de Direito 

 
 
 

10/09: Cursos de Administração e Sistemas 
de Informação. 

08/10: Cursos de Ciências Contábeis e Pedagogia. 

 
 

 

 

A avaliação do segundo semestre referente às dimensões 6 e 10 foi 

essencialmente qualitativa. Para tanto, buscou-se a conjugação dos benefícios desta 

com os da abordagem quantitativa e a pesquisa documental, por intermédio da 

consulta e análise de dados secundários existentes na FAMA.  

Todos os resultados obtidos na auto-avaliação, são encaminhados aos 

sujeitos de pesquisa e amplamente divulgados à comunidade acadêmica, através de 

material impresso e virtual.  

Objetivando expressar o resultado das discussões, de análise e interpretação 

dos dados advindos do processo de auto avaliação da FAMA, a Comissão própria 

de Avaliação – CPA elabora anualmente o Relatório Parcial ou Final de 

Atividades de Auto Avaliação da FAMA, conforme o disposto no item 4 da Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014. 

A partir da análise das fragilidades e potencialidades explicitadas no Relatório 

de Atividades de Auto Avaliação da FAMA, a CPA/FAMA, juntamente com a Direção 

da FAMA e da Instituição Ituramense de Ensino Superior – INSTITUES, 
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mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves, elabora o Plano Anual de Ações.  

Este plano tem como objetivo nortear a implantação das ações propostas pela CPA 

FAMA, visando sanar as fragilidades diagnosticadas, assim como analisar a sua 

viabilidade. 

Ao final de cada ano o Plano Anual de Ações  - FAMA/CPA é avaliado. O 

resultado desta avaliação é explicitado através do  Relatório de Acompanhamento 

do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA. 

Com esta metodologia a INSTITUES, a FAMA e sua CPA objetivam 

contemplar todo o processo de avaliação, ou seja:  

 Avaliar (Auto avaliação CPA) 

 demonstrar resultados e propor soluções (Relatório Parcial ou 

Final de Atividades de Auto Avaliação da FAMA) 

 discutir resultado e soluções e  propor prazos para atender as 

soluções (Plano Anual de Ações)  

 verificar o cumprimento das mesmas (Relatório de 

Acompanhamento do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA.) 

Este processo de auto-avaliação é desenvolvido com a participação dos 

segmentos docentes, técnico-administrativos, estudantes, dirigentes e 

representantes da sociedade, sob a coordenação da CPA. 

 

   

4. DESENVOLVIMENTO 

 A partir deste tópico serão apresentados os resultados obtidos com os 

questionários e análise de documentos que foram alvo de estudo da CPA no ano de 

referência 2015. 

 Inicialmente, importante apresentar o número de alunos, professores e 

funcionários participantes do processo avaliativo do primeiro e segundo semestres. 

O processo de autoavaliação é importante ferramenta para diagnóstico e 

aperfeiçoamento da instituição, sendo capaz de indicar sua identidade, levando-se 

em consideração os agentes internos e externos de influência, e apontar as 

necessidades que deverão ser objeto de estudos e reflexões para o aprimoramento 

das práticas pedagógicas. 
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 Porém, os objetivos almejados pela autoavaliação institucional somente 

poderão ser alcançados se houver uma participação efetiva de toda a comunidade 

institucional, interna e externa.  

 Com relação a participação discente, segue a tabela comparativa dos 

semestres: 

 

Gráfico 1 – Participação da comunidade discente nos processos de autoavaliação, 
Iturama, 2015. 
 

 

Fonte: CPA, 2015. 

 

Os docentes tiveram uma participação de 68,05% no segundo semestre de 

2015, enquanto que 92,30% do corpo técnico-administrativo aderiu a avaliação. 

Verifica-se que a maioria da comunidade acadêmica entendeu a importância da 

autoavaliação, participando do processo.  

Com relação aos discentes, o maior número de sujeitos da comunidade 

acadêmica, a marca de 60% foi superada nos dois semestres. Marca esta bastante 

expressiva, já que no ano anterior (2014), a CPA – FAMA conseguiu a participação 

de apenas 110 alunos em seu processo de autoavaliação (correspondente a 12,23% 

do universo pesquisado), enquanto que em 2015, no primeiro semestre foram 658 

alunos e no segundo semestre, 703. 

Quanto aos docentes, no ano de 2014, 31 professores participaram do 

processo de avaliação, correspondendo a 47,69% dos docentes ativos daquele ano, 

60% 
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verificando-se assim, que a participação destes no segundo semestre de 2015 

também foi superior (68,05%). 

O corpo técnico-administrativo, como visto, teve uma participação de 92,30% 

de seus membros no oferecimento de dados para a pesquisa neste ano, número 

este que também superou a participação do mesmo grupo em 2014, 

correspondendo a participação destes em 65,78% do universo pesquisado. 

Vale ressaltar que a participação não é obrigatória, sendo portanto adesão 

voluntária. A CPA – FAMA prima pelo entendimento por parte do aluno de que à 

medida que participa, contribui para o crescimento da instituição em que está 

inserido. O desafio é estimular a consciência de participação e cultura de avaliação 

ética entre os alunos. 

Este avanço na participação da comunidade discente ocorreu a partir do 

empenho da CPA na sensibilização do processo de autoavaliação, com a divulgação 

das ações realizadas pela instituição a partir dos resultados dos anos anteriores e da 

presença efetiva da CPA – FAMA nos eventos dos cursos, como já demonstrado 

anteriormente. 

 

  

 

 

Fonte: Imagens divulgadas nos murais das salas, áreas de convivências e apresentações nas 
semanas acadêmicas. 

 

 Também, em decorrência da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 

065/2014 e sua divisão do processo de autoavaliação em triênios, permitiu-se 

elaborar questionários mais sucintos, estimulando, assim, a participação da 

comunidade. 

 

4.1 Autoavaliação do Aluno e Avaliação do Desempenho Docente 

Como visto, nos dois semestres os alunos responderam a questionários de 

verificação do desempenho docente com questões referentes à parte pedagógica e 
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didática de cada disciplina em que estava matriculado. Os critérios de avaliação são 

iguais para todas as disciplinas.  

Em decorrência do caráter público deste documento, os resultados destes 

questionários não serão apresentados neste relatório, pois poderia expor o professor 

e as disciplinas de sua responsabilidade. Porém, os dados analisados a partir deste 

questionário são acompanhados pela CPA, apresentados aos coordenadores de 

curso e docentes, para auxílio na efetividade da qualidade das práticas pedagógicas. 

Assim como o questionário de autoavaliação do aluno, que também foi 

aplicado nos dois semestres, é ferramenta pedagógica entregue aos coordenadores 

para gestão de seus cursos e orientação de seus docentes e discentes, porém, 

consideramos ser dispensável a apresentação dos resultados neste documento. 

 

4.2 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

 Para obtenção dos dados para avaliação da Dimensão 5, foi aplicado um 

questionário idêntico, porém, a dois grupos diferentes: aos docentes e ao corpo 

técnico administrativo, sendo assim os resultados apresentados abaixo. 

 Este questionário possuía 13 questões e foi organizado da seguinte forma: 

 - Questões 1 a 7: condições de trabalho (fisiológicas e de segurança); 

 - Questões 8 a 10: o clima organizacional (necessidades sociais); 

 - Questões 11 a 13: os fatores motivacionais (necessidades de autoestima e 

autorealização). 

 De forma geral, a avaliação apresentou um resultado positivo em todos os 

aspectos, já que para todos os questionamentos, prevaleceram os critérios em que 

os agentes demonstram estar satisfeitos com suas condições de trabalho.  

 Uma das necessidades do funcionário, tanto docente quanto técnico 

administrativo, é o fornecimento de recursos e equipamentos suficientes para 

desenvolvimento de sua atividade. Dentre os resultados obtidos, 55,1% dos 

docentes e 36,1% do corpo técnico-administrativo, consideram excelentes os 

recursos fornecidos pela instituição. 

 A remuneração e o plano de carreira foram avaliados como satisfatórios pelos 

docentes e funcionários técnico-adminstrativos conforme resultados expostos nos 

gráficos abaixo: 
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Gráfico 2 – Avaliação do docente quanto à remuneração em comparação com a 
média de mercado, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
Gráfico 3 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto à remuneração em 
comparação com a média de mercado, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
Gráfico 4 – Avaliação do docente quanto ao plano de carreira, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
Gráfico 5 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto ao plano de carreira, 
Iturama, 2015. 
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Fonte: CPA, 2015. 

 
 Um exame do gráfico a respeito do plano de carreira expõe uma perspectiva 

importante, isto porque os critérios exigidos são para avaliação de satisfação quanto 

ao plano. Porém, tanto o gráfico do corpo docente, quanto o gráfico do corpo técnico 

administrativo apontaram que 10,2% dos professores e 5,6% dos funcionários não 

tem opinião formada sobre o plano, o que faz presumir que não o conhecem.  

 Ainda quanto à remuneração, em se tratando de sua pontualidade, a maior 

parte dos professores consideram excelente o atendimento à data do pagamento 

(42,9%), enquanto que 30,6% do quadro de pessoal possui a mesma opinião. 

 Quanto ao suporte do setor de informática, de forma positiva 75,5% dos 

docentes se dizem satisfeitos, enquanto que para os mesmos critérios (excelente e 

ótimo), 44,4% do corpo técnico-administrativo, verificando-se, assim, um 

desequilíbrio na satisfação quanto a este indicativo em relação aos dois grupos 

questionados. Acerca do mobiliário e conforto no ambiente de trabalho, a maioria 

dos docentes e do corpo técnico administrativo, apontou os critérios positivos 

(excelente e ótimo) para resposta a este indicativo. 

 Em relação aos treinamentos oferecidos, os dados apresentados requerem 

reflexão e aprimoramento, como revelam os gráficos que seguem: 

 
Gráfico 6 – Avaliação do docente quanto aos treinamentos oferecidos para execução 
da função, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 
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Gráfico 7 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto aos treinamentos 
oferecidos para execução da função, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 Da análise destes dados, é possível apontar duas perspectivas importantes. 

De um lado, é possível afirmar que um percentual significativo de professores e 

funcionários estão satisfeitos com a política de qualificação, porém, em direção 

oposta, verifica-se um percentual de professores (26,5%) e de funcionários (19,5%) 

que avaliam negativamente (regular, insuficiente e não tem opinião formada) o item 

avaliado. 

 A respeito das necessidades sociais dos agentes da pesquisa, é bem 

satisfatória a avaliação acerca do relacionamento interpessoal com os colegas de 

trabalho, já que os índices dos respondentes se mantiveram praticamente nos três 

critérios positivos: 

 

Gráfico 8 – Avaliação do docente quanto ao relacionamento interpessoal com seus 
colegas de trabalho, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 
Gráfico 9 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto ao relacionamento 
interpessoal com seus colegas de trabalho, Iturama, 2015. 
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Fonte: CPA, 2015. 

 
 A respeito do relacionamento interpessoal com os alunos tanto os professores 

quanto os funcionários dos setores técnico e administrativo consideram, em sua 

maioria, como excelente e bom este relacionamento. Os professores, talvez por 

terem um contato direto com os alunos, consideram ter um ótimo relacionamento 

com os mesmos (53,1%), enquanto que 36,1% do corpo técnico-administrativo 

afirmam ter este mesmo relacionamento. 

 
Gráfico 10 – Avaliação do docente quanto à comunicação interna, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
Gráfico 11 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto à comunicação 
interna, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 
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 A avaliação que os professores fazem da comunicação interna também se 

demonstrou positiva, porém, o mesmo não ocorreu em relação ao corpo técnico 

administrativo, pois uma parcela considerável apontou como regular (19,4%) a 

comunicação entre o setor técnico-administrativo e como insuficiente, 5,6%. 

 A respeito dos fatores que influenciam na motivação dos professores e 

funcionários, uma das questões apresentadas foi sobre o reconhecimento pelo 

trabalho realizado e mais uma vez o resultado foi positivo já que a grande maioria 

dos dois grupos responderam nos critérios positivos. 

 
Gráfico 12 – Avaliação do docente quanto ao reconhecimento pelo trabalho 
realizado, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 
Gráfico 13 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto ao reconhecimento 
pelo trabalho realizado, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 Ainda quanto a um aspecto motivacional, foi perguntado à comunidade 

acadêmica pesquisada a respeito da valorização do funcionário pela empresa. A 

partir dos resultados apresentados, verifica-se que o grupo dos docentes foi o que 

mais considerou o referido aspecto de forma positiva, tendo prevalecido no corpo 
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técnico-administrativo o critério “bom”, com 38,9%, enquanto os docentes optaram 

pelo critério ótimo 43,8%. 

 E por fim, o aspecto a ser avaliado pelos docentes e funcionários foi a 

respeito da possibilidade de progresso na empresa. Mais uma vez, verifica-se que 

os aspectos positivos prevalecem no grupo dos docentes, mas o que chama a 

atenção é um índice considerável de respondentes que afirmam não ter opinião 

formada, fazendo presumir o desconhecimento pelo plano de carreiro, fator este já 

apontado acima. 

 
Gráfico 14 – Avaliação do docente quanto a possibilidade de progresso na empresa, 
Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 
Gráfico 15 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto a possibilidade de 
progresso na empresa, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 

4.3 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Para subsidiar a avaliação desta dimensão, foi realizado um estudo dos 

indicadores, identificando as potencialidades e fragilidades, relacionadas através da 



 
 

27 
 

consulta do Plano de Desenvolvimento Institucional, Regulamentos Institucionais, 

Regimento Interno, Plano de Ação e relatórios de autoavaliação a fim de saná-las. 

 O objetivo da CPA ao avaliar esta dimensão é verificar e avaliar o grau de 

independência e autonomia da gestão acadêmica, os mecanismos de gestão, as 

relações de poder entre as estruturas e a participação efetiva na construção das 

políticas da IES, buscando coerência entre os meios de gestão e o cumprimento dos 

objetivos e planejamento institucional. 

 Para tanto, fora realizada uma análise regimental, de organograma e de 

regulamentos internos para identificação da administração acadêmica incluindo 

órgãos colegiados, inclusive dos processos de gestão escolar.  

 

4.3.1 Mantenedora: 

É mantenedora da Faculdade FAMA, a Instituição Ituramense de Ensino 

Superior – INSTITUES, fundada em 04/11/1993, que se encontra localizada na 

cidade de Iturama, Minas Gerais. A relação entre mantenedora e mantida é 

caracterizada pela autonomia administrativa, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. Além de promover adequadas condições de funcionamento das 

atividades essenciais da FAMA, colocando à sua disposição os meios financeiros, os 

bens imóveis e móveis necessários, assegurando-lhe os necessários recursos 

financeiros. 

Cabe a mantenedora atender as necessidades administrativas e financeiras 

da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, ficando com as responsabilidades 

contratuais de receitas e despesas, pelos contratos com os alunos e atividades 

afins. A cargo da Direção da Faculdade, ficam todas as decisões para condução 

acadêmica e suas respectivas implicações, tais como projetos pedagógicos dos 

cursos, laboratórios, bibliotecas, corpo docente e discente, etc., conforme descrito 

em seu Regimento Interno. Todo o planejamento da Faculdade Aldete Maria Alves – 

FAMA é realizado em conjunto. 

 

4.3.2 Órgãos colegiados: 

As decisões no âmbito da IES têm sempre se caracterizado pela participação 

dos seus membros, representados nos órgão colegiados: Conselho Superior de 

Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e  Colegiados de Curso. 
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A participação dos atores na gestão da IES caracteriza-se por apresentar os 

dois tipos de atividade, tanto nos Conselhos quanto nos Colegiados de Curso: 

 consensual, durante todo o processo de escolha e análise de alternativas que 

irão fundamentar as tomadas de decisão; 

 normativa e burocrática, quando cada um dos atores desempenha o seu 

papel, devidamente regulamentado e com funções regimentalmente 

estabelecidas.  

 

a) Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

 Órgão máximo de natureza normativa, deliberativa e consultiva, é destinado a 

orientar, coordenar e supervisionar o ensino, a pesquisa e a extensão da faculdade, 

tendo todas suas atribuições descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional, 

bem como a forma de constituição e funcionamento. 

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, órgão 

máximo de natureza normativa, deliberativa e consultiva, destinado a orientar, 

coordenar e supervisionar o ensino, a pesquisa e a extensão da Faculdade é 

constituído: 

I. pela Direção Geral, que o preside; 

II. pela Vice-Direção Geral; 

III. pela Coordenação de cada curso técnico e de graduação; 

IV. pela Coordenação de Pós Graduação; 

V. pela Presidência da Comissão Própria de Avaliação; 

VI. por dois representantes da mantenedora, por ela indicados; 

VII. por um representante dos professores, eleito pelos seus pares; 

VIII. por um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório Acadêmico, 

ou na ausência deste, em eleição direta pelos seus pares; 

IX. por um representante do corpo técnico-administrativo, indicado pelos seus 

pares; 

X. por um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo Diretor 

Geral da Faculdade; 

XI. pelo Secretário-Geral. 

 A partir da análise documental, foi possível verificar as principais decisões 

tomadas pelo CONSEPE no ano de 2015: 
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Tabela 2: Principais decisões do CONSEPE no ano de 2015. 

Data Decisão 

22/02 Alterações no Regulamento de Estágio Supervisionado I e II do curso de 
Administração da FAMA e apreciar de proposta de regulamento do Núcleo 
Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração – NEPCA. 

11/03 Aprovação de alterações no artigo 131 e seus parágrafos 1º e 2º do 
Regimento Interno da FAMA. 

10/08 Realização de alterações no regulamento da Revista Organizações e 
Sociedade da FAMA. 

29/09 Apreciação e aprovação de alterações no Regimento Interno da FAMA. 

06/10 Análise e aprovação de alterações nas matrizes curriculares dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Civil da FAMA. 

19/10 Definição de normas para o Regime Especial de Dependência – RED da 
Faculdade FAMA, distribuição de pontos em relação à avaliação das 
disciplinas das matrizes curriculares dos cursos de graduação da FAMA a 
ser adotada para o primeiro e segundo semestres letivos de 2016 e definição 
de normas para a validação da publicação de artigos científicos como horas 
de atividade complementar nos curso de graduação da FAMA. 

18/12 Revisões dos projetos pedagógicos dos cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Direito e Engenharia Civil realizadas por alteração da matriz 
curricular e ementário. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

b) Colegiado de Curso  

É órgão que deverá ser composto pelo coordenador do curso, pelo corpo 

docente do curso e por dois representantes discentes eleitos por seus pares, tendo 

por finalidade acompanhar a implementação do projeto pedagógico, propor 

alterações das matrizes curriculares, discutir temas ligados ao curso, planejar e 

avaliar as atividades acadêmicas do curso.  

 

4.3.3 Órgãos de natureza executiva: 

 

a) Diretoria da Instituição Ituramense de Ensino Superior – INSTITUES: 

Na pessoa da Diretora Presidente, Prof.ª Eva Dias de Freitas, tem a 

responsabilidade de tomar as medidas necessárias ao bom funcionamento, 

respeitando os limites da lei e deste regimento, a liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente e a autoridade própria dos seus órgãos deliberativos e 

consultivos.  

 

b) Diretoria da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA: 
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Trata-se de órgão executivo superior de organização, acompanhamento, 

avaliação e controle das atividades da Faculdade exercido pelo: 

 

⦁ Diretor Geral: responsável pela gestão Institucional 

 

⦁ Vice Direção Geral: o vice diretor deverá exercer parte das atribuições do 

Diretor Geral, sob delegação de competência, além de substituí-lo em suas 

ausências e impedimentos. 

Os Diretores são escolhidos pela Entidade Mantenedora, obedecidos os 

seguintes critérios: 

I.  possuir identificação com a filosofia e os objetivos da Instituição; 

II.  serem portadores, no mínimo, do título especialista. 

 

 Atualmente, a diretoria da Faculdade FAMA está composta da seguinte forma: 

Prof. Me. Randall Freitas Stabile (DIRETOR GERAL) e Prof.ª Ma. Ana Paula Pereira 

Arantes (VICE-DIRETORA GERAL).  

 

4.3.4 Coordenação de curso  

 As atribuições do coordenador de curso são definidas no Regimento Interno 

da FAMA, porém, em síntese, cabe a este a gestão acadêmica e estratégica do 

curso de graduação ou programa de pós-graduação. 

 São coordenadores dos cursos de graduação da Faculdade FAMA:  

 

Tabela 3: Coordenações dos cursos de graduação na Faculdade FAMA, em 2015. 

Administração Prof.ª Ma. Bácima Eliana Alves Simão 
Mestre em Educação e Bacharel em Administração. É 
coordenadora do Curso de Administração da Faculdade 
FAMA desde 2001. Neste exercício o Curso de 
Administração da FAMA no ENADE em 2009, obteve nota 
quatro e em 2012 nota três. Professora das disciplinas de 
Teorias da Administração e das Organizações, Teoria Geral 
da Administração, Organização, Sistemas e Métodos nos 
cursos de Administração e Introdução a Administração no 
curso de Ciências Contábeis (Desde 2000). Membro da 
Comissão Própria de Avaliação da FAMA. Subdelegada do 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais em 
Iturama de 2007 a 2011, atualmente é Representante do 
CRA/MG em Iturama/MG. 

Ciências Contábeis Prof.Me. Fabiano Martin Tiossi 
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Doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade 
Metodista de Piracicaba/SP. Mestre em ADMINISTRAÇÃO 
pela Universidade Metodista de Piracicaba/SP (2007). MBA 
Executivo pelo INPG São José do Rio Preto - SP (2004). 
Especialista em Administração Financeira e Controladoria 
pelo INPG São José do Rio Preto-SP (2003). Graduado em 
Ciências Contábeis pelas Faculdades Integradas de Jales 
(2001). Coordenador do curso de Ciências Contábeis da 
Faculdade Aldete Maria Alves (FAMA) de Iturama/MG e do 
curso de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial 
da FUNEC/Santa Fé do Sul. Professor titular da Fundação 
Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul 
(FUNEC). Membro da Comissão Própria de Avaliação e do 
Comitê de Ética em Pesquisa da FUNEC/Santa Fé do Sul . 
Contador público. Professor de cursos de pós graduação lato 
sensu em áreas diversas. Atuando principalmente nos 
seguintes temas: gestão de pessoas, gestão pública, 
finanças e contabilidade. Palestrante em áreas afins. Inglês 
avançado e conhecimentos básicos em espanhol. 

Direito Prof. Eliel Ribeiro Carvalho 
Possui graduação em Ciências Sociais e Jurídicas pela 
Universidade Camilo Castelo Branco (2006); especialização 
em Direito Penal e Docência do Ensino Superior; Doutorando 
pela Universidad Del Museo da Argentina; e graduação em 
Bacharel em Teologia - Seminário Teológico Moriá (2007). 
Docente Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA, desde 2008. 

Engenharia Civil Prof. Luciano Lacerda de Oliveira 
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia 

de Lins (1999) e Especialização em MBA em Gestão de Empresas, 
pelo Fundação Getúlio Vargas - RJ, FGV-RJ (2003).  Atualmente é 

professor e coordenador na FAMA. Tem experiência na área de 

Administração, com ênfase em Administração Financeira 
Pedagogia Prof.ª Ma. Naime Souza Silva 

Mestre em Educação pela Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE(2012). Possui graduação em Pedagogia(1990) e 
bacharel em Direito(2005) pela Fundação Educacional de 
Votuporanga, Pós graduação lato sensu na área da 
Educação: O Processo Ensino Aprendizagem: Uma 
Fundamentação Filosófico-Antropológica e Técnico-
Pedagógico"(1993), Psicopedagogia(2001), Psicopedagogia 
Clínica Complementação (2008), Docência do Ensino 
Superior(2011). Atua como Professora e Coordenadora do 
Curso de Pedagogia da Faculdade Aldete Maria Alves. 
Membro da Comissão Própria de Avaliação da FAMA.  . Tem 
experiência como docente na área de Educação e 
supervisão escolar. 

Psicologia Profª. Ma. Renata Cristina Domingos de Souza Lima 
Mestre em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP (2011), 
Especialista em Psicopedagogia pela UNIFEV (2000), 
Licenciatura e Bacharelado em Psicologia pela Universidade 
Ibirapuera - UNIB/SP(2008). Professora dos cursos de 
Pedagogia e Psicologia da FAMA. Professora e supervisora 
de estágio em Psicologia da Educação no curso de 
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Psicologia da UFMS-CPAR. Atua principalmente na área de 
Psicologia Escolar e Educacional; Desenvolvimento Humano 
e Avaliação Psicológica. 

Sistemas de Informação Caroline Freitas Stábile 
Possui graduação em Direito pela Faculdade Aldete Maria Alves 
(2007). Pós-Graduação Lato-Sensu em Gestão Escolar Integradora 

com ênfase em Administração, Supervisão, Inspeção e Orientação 
Educacional (2009) e Pós-Graduação Lato-Sensu em Direito 

Processual do Trabalho e Processo do Trabalho (2010). 
Fonte: Elaborado pela CPA. 

 

4.3.5 Núcleo Docente Estruturante - NDE  

Órgão consultivo de cada curso de graduação, cuja finalidade é auxiliar, 

apoiar e assessorar na elaboração e na melhoria contínua do Projeto Pedagógico do 

Curso.  

 

4.4 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 O intuito da avaliação da dimensão 10 é verificar como está a 

sustentabilidade financeira da IES, assim como as políticas de captação e aplicação 

de recursos. Para tanto, foi necessária a realização de reuniões envolvendo a 

Mantenedora, a Direção Geral e Financeira e a consulta de documentos 

relacionados com esses indicadores, bem como debates envolvendo os integrantes 

de cada setor da instituição. 

Conforme descrito anteriormente, a gestão de recursos financeiros é 

fomentada pela Mantenedora da Faculdade FAMA, a INSTITUIÇÃO ITURAMENSE 

DE ENSINO SUPERIOR - INSTITUES, voltada plenamente ao pronto atendimento 

das necessidades da Faculdade. 

A principal fonte de receita da INSTITUES é oriunda da mensalidade escolar 

paga pelos alunos. 

As despesas mais acentuadas da Faculdade FAMA, como não poderia deixar 

de ser, estão concentradas no item de Despesas com Pessoal, ou seja, na Folha de 

Pagamentos, que consome aproximadamente 40% de sua receita prevista.  

O acompanhamento financeiro e orçamentário é feito pela estrutura 

operacional da mantenedora.  

Todos os assuntos referentes às receitas e despesas passam, 

necessariamente, pela aprovação da direção da mantenedora, permitindo sua 

adequação aos planos e projetos previamente estabelecidos. 
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Há existência de compatibilidade entre cursos oferecidos e os recursos 

disponíveis uma vez que os cursos dispõem de infraestrutura adequadas ao seu 

funcionamento, biblioteca com acervo atualizado, corpo docente capacitado, 

laboratórios, entre outros. 

Além disso, a INSTITUES mantém bolsas de capacitação dos docentes em 

programas de pós-graduação lato e stricto sensu, além de capacitações periódicas 

do seu corpo docente através do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP. Para o 

pessoal técnico-administrativo, são oferecidas bolsas de capacitação para cursos de 

graduação e pós-graduação “lato-sensu”, além de cursos e treinamentos. 

A respeito das capacitações oferecidas, assim se manifestou a comunidade 

acadêmica: 

 

Gráfico 16 – Avaliação do docente quanto aos treinamentos oferecidos para 
execução da função, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 
 
Gráfico 17 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto aos treinamentos 
oferecidos para execução da função, Iturama, 2015. 
 

 
Fonte: CPA, 2015. 

 

Da análise destes dados, é possível apontar duas perspectivas importantes. 

De um lado, é possível afirmar que um percentual significativo de professores e 
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funcionários estão satisfeitos com a política de qualificação, porém, em direção 

oposta, verifica-se um percentual de professores (26,5%) e de funcionários (19,5%) 

que avaliam negativamente (regular, insuficiente e não tem opinião formada) o item 

avaliado. 

Ainda, todas as obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas, sendo os 

salários dos docentes e dos técnico-administrativos creditados mensalmente, como 

bem verificado no questionário aplicado aos docentes e pessoal técnico 

administrativo. 

 

Gráfico 18 – Avaliação dos docentes quanto a pontualidade salarial, Iturama, 2015. 
 

 

Fonte: CPA, 2015. 
 

Gráfico 19 – Avaliação do corpo técnico-administrativo quanto a pontualidade 
salarial, Iturama, 2015. 
 

 

Fonte: CPA, 2015. 
 

No planejamento financeiro as despesas fixas decorrentes no mês são 

sempre quitadas com recursos existentes, as despesas correntes quando 

acontecem, é feito um novo planejamento, buscando novos recursos e quando 
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existe um capital, logo é feito o investimento, mas tudo sobre o norte do PDI, Plano 

de ações e Planejamento financeiro.   

No contexto econômico atual, as instituições privadas de ensino tem sofrido 

para se sustentar financeiramente, e não tem sido diferente com a faculdade FAMA. 

São dois problemas básicos: o primeiro é a escassez de recursos financeiros 

necessários para fazer com que o produto da instituição tenha um valor atraente; em 

segundo lugar está uma falta de visão de longo prazo, por parte dos gestores, 

voltada à identificação de cenários e o estabelecimento de planos de ações mais 

duradouros.  

Porém, a diretoria da instituição não tem medido esforços no sentido de 

buscar novas estratégias, adequações ao novo cenário nacional. Todo esse 

planejamento está devidamente explicitado no Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Uma das estratégias da instituição, que sempre ocorreu e que foi mantida no 

ano de 2015, apesar das dificuldades por conta das mudanças do FIES, foi o 

oferecimento de cursos a preços compatíveis com a realidade econômica de seu 

público alvo, tendo em conta a faixa de renda entre 2 e 4 salários mínimos. 

As parcerias com as empresas locais, individuais e prestadoras de serviços, 

também tem sido um meio da instituição captar novos alunos, cumprindo sua função 

social de proporcionar o desenvolvimento social e econômico do município e, ainda, 

para facilitar a inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

Além disso, a FAMA atua de forma direta nas escolas de ensino básico e 

fundamental com vistas a informar, ao futuro universitário, sobre as oportunidades 

que os cursos da FAMA oferecem. 
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Fonte: Imagens realizadas na Feira de Profissões, FAMA, 2015. 

 

Ainda, o desenvolvimento de núcleos de geração de conhecimento na área de 

atuação de seus cursos, fomento a realização de pesquisas aplicadas nas áreas de 

formação de seus cursos e criação de referências que permitam a distinção da 

FAMA como um centro de excelência. 

A implementação de atividades acadêmico-universitárias, é outra estratégia 

para assegurar uma melhor e maior socialização dos docentes e discentes, como 

ocorre através das semanas acadêmicas e projetos de extensão. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

5.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 A partir dos ciclos de avaliação anteriores, a Faculdade FAMA, através de um 

plano de ações, tem desenvolvido estratégias no sentido de minimizar ou mesmo 

sanar as fragilidades apresentadas para um crescimento qualitativo da instituição. 
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 Diante disso, o que se verifica a partir da pesquisa apresentada, é que estas 

estratégias tem surtido efeito, já que a grande maioria dos docentes da instituição se 

dizem satisfeitos com a profissão (53,1% excelente e 34,7% ótimo). 

 Um dos dados que mais preocupou no ciclo avaliativo anterior, foi o fato de 

que os funcionários não tinham conhecimento suficiente para opinarem sobre o 

plano de carreira (69%), apesar de este estar devidamente implantado. As ações 

propostas durante o ano de 2015 pela instituição foram suficientes para ameninar 

este dado, já que, em 2015, somente 10,2% dos docentes e 5,6% dos funcionários 

não souberam opinar a respeito. 

 Tanto o número de docentes quanto o do quadro técnico-administrativo da 

IES é suficiente para suprir as necessidades desta no que se refere à oferta de 

ensino, pesquisa e extensão de qualidade, atendimento à comunidade acadêmica e 

ao público em geral. Atualmente o quadro de pessoal conta com 62 docentes e 33 

funcionários. 

 Além disso, ambos os grupos se mostraram satisfeitos com o ambiente de 

trabalho no que diz respeito aos recursos e equipamentos para desenvolvimento de 

suas atividades e mobiliário e conforto. 

 O instrumento de avaliação ainda apontou que o clima organizacional foi 

considerado predominantemente favorável, sendo quase que uma unanimidade o 

apontamento dos critérios positivos (excelente, ótimo e bom). Estes são indícios de 

integração dos membros da instituição e clima institucional favorável. 

 Outro fator de extrema importância que refletiu significativamente na pesquisa 

foi o fato de que para o desenvolvimento profissional do pessoal técnico-

administrativo adotou-se uma política de capacitação, através da concessão de 

bolsas de estudo com gratuidade integral para a realização de cursos de graduação 

ou de pós-graduação “Lato sensu” na própria IES. Com isso, 88,9% do corpo técnico 

administrativo afirma que forma positiva que se sente valorizado pela instituição. 

Quanto à comunicação interna, também restou evidente que o acesso direto 

de comunicação entre os docentes, as coordenações de curso, Direção e o pessoal 

técnico-administrativo, dinamiza a comunicação e torna o desenvolvimento das 

atividades mais eficaz. 

 Quanto aos treinamentos oferecidos da análise dos dados, foi possível 

apontar duas perspectivas importantes. De um lado, é possível afirmar que um 
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percentual significativo de professores e funcionários estão satisfeitos com a política 

de qualificação, porém, em direção oposta, verifica-se um percentual de professores 

(26,5%) e de funcionários (19,5%) que avaliam negativamente (regular, insuficiente 

e não tem opinião formada) o item avaliado. Talvez, pela falta de conhecimento das 

políticas de incentivo e oferecimento de capacitação a estes funcionários. Assim, o 

problema talvez seja de comunicação e não de capacitação. 

 

5.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

A gestão institucional da Faculdade FAMA se apresenta coerente com as 

políticas definidas nos documentos oficiais da Instituição, destacando-se o 

Regimento Interno, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).  

A estrutura organizacional implantada na instituição é simples, pois procura 

ser racional, flexível e ágil para responder às necessidades institucionais e ao 

modelo de gestão moderna e compartilhada.  

Como visto, os órgãos colegiados previstos nos documentos oficiais estão em 

funcionamento, como o CONSEPE e Colegiado de Cursos, e são cumpridos os 

dispositivos regimentais e estruturais, no que tange à atuação efetiva dos órgãos 

colegiados e respeitados o grau de autonomia, sua composição e atribuições, 

critérios de indicação e recondução de seus membros e periodicidade de reuniões e 

conta com representantes da comunidade acadêmica normativamente previstos.  

O TOTVS é o sistema de registro e gestão acadêmica utilizado. Organizado e 

informatizado possibilita agilidade no atendimento de alunos e professores contando 

com portais do professor e do aluno que permitem o registro de aulas, faltas, notas, 

planos de ensino, materiais de apoio as aulas, dentre outros e o acesso fácil e 

imediato às informações registradas, inclusive financeiras. Conta ainda com o portal 

da biblioteca com consulta ao acervo físico e indicação de acervo virtual. 

 
5.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 A FAMA tem procurado utilizar os resultados das Avaliações Institucionais, 

que envolvem toda a comunidade acadêmica, para aperfeiçoar o processo de 

destinação de recursos visando à melhoria da instituição e dos cursos por ela 

oferecidos. 
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 Ainda, tem apresentado uma gestão transparente, profissional e preocupada 

em incorporar no seu processo os resultados das avaliações institucionais.  

É a gestão financeira da instituição que possibilita sua sobrevivência e 

crescimento, pois somente a partir dela que é possível disponibilizar os recursos 

financeiros necessários à operacionalização das atividades acadêmicas. 

Em se tratando de uma instituição privada, a Sustentabilidade Financeira 

assume papel importantíssimo, tendo em vista a atual situação econômica do país, 

pois esta precisa cumprir com seus objetivos previstos nos documentos oficiais e 

obrigações impostas pelos órgãos públicos e ao mesmo tempo, manter a saúde 

financeira da instituição enquanto empresa. 

O sucesso da faculdade, quer em seu crescimento, quer nos resultados das 

avaliações externas realizadas em seus cursos, respalda o adequado planejamento 

orçamentário e financeiro implementado.  

Durante o processo de auto avaliação, a Diretoria Financeira planejou 

diversas metas. Algumas ainda estão em desenvolvimento e outras foram 

reavaliadas segundo novo cronograma de ações. No entanto, muitos dos objetivos 

foram atingidos. São eles:  

- Aprimoramento da gestão participativa;  

- Implementação de ações que otimizem e controlem as verbas;  

- Elaboração de planilhas de previsão orçamentária para posterior discussão com os 

diretores, resultando num orçamento participativo com o envolvimento de todas as 

áreas;  

- Realização de planejamento financeiro mensal, considerando sempre o PDI e o 

Plano anual de Ações da CPA. 

- Aquisição de novas obras bibliográficas para atualização do acervo da biblioteca. 

- Aquisição de novos computadores, monitores, data-show, impressoras e aparelhos 

de ar condicionado. 

- Melhoria na informatização da biblioteca. 

- Atualização e manutenção constante dos equipamentos dos laboratórios.  

Nestes termos a Faculdade FAMA possui um balanço financeiro adequado. 

Com vistas a expansão da instituição a intenção é de otimizar as relações de custo-

benefício sem abdicar da qualidade de ensino e busca pela excelência. 
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5.4 Avaliações Externas Oficiais (ENADE/ IGC/CC) 

Visando a melhoria institucional contínua, não poderíamos deixar de 

considerar os resultados das avaliações realizadas pelo SINAES. Neste ano de 2015 

tivemos os seguintes conceitos nestas avaliações: 

 

Tabela 4: CI, IGC e IGC Contínuo - FAMA 

Índice Valor Ano 

  CI - Conceito Institucional: 4 2010 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 4 2014 

  IGC Contínuo: 3.6153 2014 

Fonte: Sistema e-mec 

 

Tabela 5: Conceitos: Enade/CPA/CC – Graduação FAMA 

Curso ENADE CPC CC Ano de Referência 

ADMINISTRAÇÃO 3 4 4 2015 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4 4 4 2012 

DIREITO 4 4 4 2014 

ENGENHARIA CIVIL - - 3 2012 

PEDAGOGIA 3 4 4 2014 

PSICOLOGIA - - 4 2015 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - - 4 2012 

Fonte: Sistema e-mec 

 

Observamos, portanto, que a FAMA vem obtendo resultados satisfatórios nas 

avaliações realizadas pelo MEC através do SINAES, o que reafirma o caráter 

assertivo da sua condução pedagógica e administrativo-financeira.  

Vale ressaltar que no ano de 2015, a Faculdade FAMA foi reconhecida por 

diversos órgãos extra oficiais de avaliação do ensino, como faculdade destaque do 

Triângulo Mineiro, a exemplo o Guia do Estudante publicado pela editora Abril, e 

ainda no Ranking de melhores instituições de ensino superior da Folha de São 

Paulo. 

 

6. AÇÕES PROPOSTAS COM BASE NA ANÁLISE DE DADOS  

 

Objetivando expressar o resultado das discussões, de análise e interpretação 
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dos dados advindos do processo de auto avaliação da FAMA, a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA elabora anualmente o Relatório de Atividades de 

AutoAvaliação da FAMA. 

A partir da análise das fragilidades e potencialidades explicitadas no Relatório 

de Atividades de Auto avaliação da FAMA, a CPA/FAMA, juntamente com a Direção 

da FAMA e da Instituição Ituramense de Ensino Superior – INSTITUES, 

mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves, elabora o Plano Anual de Ações.  

Este plano tem como objetivo nortear a implantação das ações propostas pela CPA 

FAMA, visando sanar as fragilidades diagnosticadas, assim como analisar a sua 

viabilidade. 

Ao final de cada ano o Plano Anual de Ações - FAMA/CPA é avaliado. O 

resultado desta avaliação é explicitado através do Relatório de Acompanhamento 

do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA. 

Com esta metodologia a INSTITUES, a FAMA e sua CPA objetivam 

contemplar todo o processo de avaliação, ou seja:  

 Avaliar (Autoavaliação CPA) 

 Demonstrar resultados e propor soluções (Relatório de Atividades de 

Autoavaliação da FAMA) 

 Discutir resultado e soluções e propor prazos para atender as soluções 

(Plano Anual de Ações )  

 Verificar o cumprimento das mesmas (Relatório de Acompanhamento 

do Plano Anual de Ações – FAMA/CPA.) 

Assim, a partir da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014, em que 

exige como um dos tópicos para a elaboração deste relatório as ações sugeridas 

com base na análise, será retro transcrito, o Plano Anual de Ações elaborado pela 

INSTITUES, a FAMA e sua CPA, no final do ano de 2015, a partir dos resultados 

aqui apresentados. 
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6.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

SITUAÇÃO AÇÃO RESULTADO 
ESPERADO 

APROVAÇÃO PRIORIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO 

 Recomendações/ 
Estratégias para 

efetivar as melhorias 

Metas/objetivos Sim Não Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

1 ano 2 anos 5 anos 
●A FAMA conta com fornecimento de 
recursos e equipamentos suficientes 
para desenvolvimento das atividades 
docentes e técnico-administrativas. 
●A remuneração e o plano de carreira 
estão de acordo com as expectativas 
dos grupos avaliados, porém, alguns 
docentes e funcionários afirmaram não 
terem opinião formada sobre o plano. 

●Atendimento ao conforto e estrutura 

dos docentes para prestação dos 
serviços com o fornecimento de 
mobiliário e o suporte do setor de 
informática, com ressalvas a este. 
●Existe um clima institucional de 
respeito entre os componentes dos 
vários setores da fama. 
●Valorização do corpo técnico 
administrativo e corpo docente. 
●Ações de incentivo a qualificação do 
docente e do pessoal técnico-
administrativo. 
●Acesso direto de comunicação entre 
os docentes, as coordenações de 
curso, direção acadêmica e o pessoal 
técnico-administrativo. 
●Possibilidade de progresso na 
instituição, através da implementação e 
efetivação das políticas do plano de 
carreira. 

●Divulgar a existência, 
conteúdo e implementação 
do plano de carreira. 

●Conhecimento 
pelos docentes e 
corpo técnico-
administrativo acerca 
do plano de carreira. 

X  X   

●Necessidade de 
desenvolvimento de 
procedimentos 
administrativos junto ao 
setor de informática e o 
pessoal técnico-
administrativo que possam 
aperfeiçoar as ações dos 
respectivos setores. 

●Aprimorar o 
atendimento do setor 
de informática às 
necessidades do 
corpo técnico-
administrativo. 

X  X   

●Implementação de 
programas integrados de 
qualificação profissional 
dos docentes e 
funcionários técnico-
administrativos. 

●Manter e aprimorar 
a qualificação 
profissional de 
professores e 
funcionários. 

X  X   

●Aprimorar o processo de 
comunicação interna. 

 

●Manter a eficiência 
nos canais de 
comunicação com a 
comunidade interna. 
 
 

 
 

X 
 
 
 
 

 X 
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6.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

 

SITUAÇÃO AÇÃO RESULTADO 
ESPERADO 

APROVAÇÃO PRIORIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO 

 Recomendações/ 
Estratégias para 

efetivar as melhorias 

Metas/objetivos Sim Não Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

1 ano 2 anos 5 anos 
●Os órgãos colegiados têm funcionado 
de forma participativa, promovendo a 
democracia na comunidade interna e 
contribuindo, em muito, nas questões de 
gestão acadêmico-administrativas. 
●Implementação do Plano Anual de 
Ações. 
●Modos de participação dos atores na 
gestão (consensual, normativa e 
democrática). 
●A estrutura organizacional implantada 
na instituição é simples, pois procura 
ser racional, flexível e ágil. 
 
 

● Nesta dimensão 

nenhuma fragilidade foi 
detectada. Assim, não há 
não recomendações a 
serem feitas. 
 

●Manter a gestão 
democrática e 
participativa, 
viabilizando tomada 
de ações voltadas ao 
desenvolvimento 
institucional de forma 
racional, ágil e 
flexível. 
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6.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

SITUAÇÃO AÇÃO RESULTADO 
ESPERADO 

APROVAÇÃO PRIORIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO 

 Recomendações/ 
Estratégias para 

efetivar as melhorias 

Metas/objetivos Sim Não Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

1 ano 2 anos 5 anos 

●Realização de planejamento financeiro 
mensal, considerando sempre o PDI e o 
Plano anual de Ações da CPA. 
●Compatibilidade entre os recursos 
disponíveis uma vez que os 
funcionários e docentes dispõem de 
infraestrutura adequadas ao 
desenvolvimento de seu trabalho. 
●Ações de incentivo a qualificação do 
docente e do pessoal técnico-
administrativo. 
●Obrigações financeiras, 
administrativas e trabalhistas 
devidamente cumpridas. 
●Reflexo do cenário econômico na 
receita da instituição. 

 

●Implementação de 
programas integrados de 
qualificação profissional 
dos docentes e 
funcionários técnico-
administrativos. 

●Manter e aprimorar 
a qualificação 
profissional de 
professores e 
funcionários. 

X 
 

 X 
 

  

●Estratégias, adequações 
ao novo cenário nacional. 

●Manter o 
planejamento que 
está devidamente 
explicitado no Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional. 
 

X 
 

 X 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A CPA – FAMA considera que houve um avanço bastante significativo a partir 

da organização dos eixos avaliativos em triênios pela Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº. 065/2014. Assim, a nova estrutura, permitirá uma 

avaliação mais profunda e séria acerca de cada uma das dimensões, sendo possível 

fazer um comparativo entre os triênios, o que viabilizará, e muito, o crescimento da 

instituição. 

A partir deste primeiro relatório parcial, ano de referência 2015, foram 

diagnosticadas fragilidades e potencialidades, a partir das quais foram estabelecidas 

metas e sugestões para ações de natureza administrativa, política, pedagógica e 

técnico-científica para implantação a curto, médio e longo prazo, constantes do 

Plano Anual de Ações elaborado em parceria entre INSTITUES, a FAMA e sua CPA, 

tendo todos o mesmo objeto: a efetivação da qualidade de ensino e o crescimento 

da instituição. 

No entanto, a partir da nova estrutura, será necessária a construção de 

indicadores de auto avaliação que permitam a comparação ao longo do tempo da 

evolução em cada uma das dimensões avaliadas.  

Paralelo a este relatório, a CPA-FAMA tem o objetivo de divulgar a toda a 

comunidade acadêmica os resultados aqui apresentados, o que já vem sendo feito 

desde o início do semestre letivo, com a divulgação de documentos informativos em 

murais nas áreas de convivência, salas de aula, site da faculdade e e-mail dos 

professores e coordenadores. 

As ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo serão 

divulgadas a comunidade interna. 

A CPA – FAMA entende que o processo de auto avaliação é de extrema 

importância, especialmente na fase de apresentação e efetivação de ações de 

melhoria a serem implementadas pela instituição. Para tanto, a comunidade 

acadêmica precisa compreender esse processo de autoconhecimento. Assim, esta 

comissão tem investido em estratégias de divulgação dos resultados e das ações 

realizadas no sentido de gerar na comunidade o entendimento da importância deste 

processo e o quanto sua participação contribui para o processo de crescimento da 

instituição. 
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Ainda é uma dificuldade o estímulo à participação, especialmente dos 

discentes, mas aos poucos o conceito de auto avaliação tem se tornado mais íntimo 

da comunidade acadêmica, se apropriando melhor do seu significado. Porém, ainda 

é necessário intensificar a sensibilização e a conscientização do que realmente 

significam os resultados da avaliação e as necessidades de mudanças que estes 

sinalizam, considerando as características acadêmicas específicas ligadas à missão 

da FAMA.  

Enfim, a CPA espera contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento da 

avaliação e da gestão institucional preocupadas com a visão da FAMA, estabelecida 

em seu PDI, em formar profissionais comprometidos com a melhoria da qualidade de 

vida e a preservação do espaço político-cultural e socioeconômico.  
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Documentos Institucionais:  
- Regimento Interno Regulamentos institucionais. 
- Plano de Cargos e salários docente e técnico-administrativo. 
- Plano de Desenvolvimento Institucional. 
- Regimento Interno FAMA.  
- Regulamento da Comissão Própria de Avaliação – CPA FAMA 

 


