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INTRODUÇÃO  

O presente documento foi elaborado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

Faculdade Supremo Redentor-FACSUR, em consonância com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

Refere-se ao relatório de Autoavaliação institucional parcial, ano base 2021, que tem 

como objetivo informar o processo de autoavaliação institucional, envolvendo todos os aspectos 

da instituição, diagnosticando todos os itens necessários que servirão de orientação para a 

tomada de decisão, de maneira a reforçar a identidade e preservar a autonomia institucional. 

Este relatório foi elaborado seguindo o roteiro proposto pelo INEP de autoavaliação, 

conforme as Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior. 

 

1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 Mantenedora  

CNPJ 22.026.526/0001-83 

NOME E CÓDIGO FACULDADE SUPREMO REDENTOR e 21631 

NATUREZA JURÍDICA PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS 

 

 

1.2 Mantida 

NOME  Faculdade Supremo Redentor 

NOME DE FANTASIA FACSUR 

ESFERA ADMINISTRATIVA Instituição Privada com fins lucrativos 

DADOS DA IES Credenciada pela Portaria nº 260, de 22 de 

março de 2018 

E-MAIL DE CONTATO facsur@facsur.net.br 

SITE  facsur.net.br 

CURSOS OFERECIDOS  Enfermagem (presencial) 

Direito (presencial) 

Farmácia(presencial) 

Administração (EAD) 

Ciências contábeis (EAD) 

Gestão hospitalar (EAD) 

Pedagogia (EAD). 

 

  



 

 

1.3 Composição da CPA  

NOME FUNÇÃO 

Loysianne Nascimento Araújo Técnico-Administrativo (Presidente) 

Giselmo Pinheiro Lopes Representante Docente 

Matheus Silva Alves  Representante Docente (EAD) 

Maria da Conceição Pinheiro Estrella Representante Discente (EAD) 

Louredir Lobato Cantanhede Representante Discente 

Margarida de Jesus Moraes Representante Sociedade Civil 

 

 

2 METODOLOGIA 

O processo autoavaliativo, envolveu fundamentalmente a realização de sete fases 

essenciais que se desenvolveram sequencialmente e de forma contínua, a saber: 

 
I – Fase de sensibilização de toda a comunidade acadêmica no que concerne ao 

significado e atribuições da CPA, bem como da importância da participação maciça de todos 

para a gestão da Instituição de Ensino Superior (IES). As ações de sensibilização buscam o 

envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da 

realização de reuniões, palestras, seminários e, principalmente, a participação de todos na 

avaliação.  

 
II – Fase de Aplicação do questionário: será aplicado questionário de modo que possa 

ser avaliada em 360º a IES. Nesta fase foram aplicados os instrumentos de coleta previamente 

constituídos pela CPA.  A participação dos diversos segmentos acadêmicos (professores, 

alunos e funcionários), 

 

 Possibilita o encorajamento de discussões sobre os problemas e a apresentação de 

soluções criativas para os mesmos; por isso, na FACSUR, todos os segmentos e 

representantes da comunidade acadêmica e da sociedade civil são convidados a participar das 

diversas etapas do processo de autoavaliação institucional. 

III – Fase de tabulação dos dados: serão tabulados os dados, bem como selecionados 

por setores de modo que se possa, a posteriori, dar o respectivo feedback a cada um deles. 

IV – Fase de divulgação dos Dados: nesta fase investe-se na devolução dos dados aos 

professores, alunos e demais sujeitos que compõem a comunidade acadêmica, ou seja, a 

análise primeira, na forma de relatório com apontamentos de fragilidades e potencialidades e 

recomendações da CPA foi divulgada em toda a IES. 



 

 

V – Fase de tomada de decisões: nesta fase, se procura dar efetividade ao processo 

avaliativo por parte dos gestores da IES, afinal somente com a tomada da decisão pode-se 

afirmar o cumprimento de uma avaliação. 

Finalizando esta fase, a análise dos dados foi feita pela CPA que apontou 

potencialidades e fragilidades da instituição a partir da autoavaliação, bem como as 

recomendações aos respectivos setores da IES para sanar os problemas apontados. 

 

 

2.3 A Amostragem e a Coleta de Dados 

Como já destacado, optou-se neste processo pela coleta de dados a partir de 

questionários fechados, haja vista a natureza do rigor científico em tal contexto dar-se de 

maneira mais precisa e substancial, facilitando também a organização de Gráficos e, 

consequentemente, a agilidade nos processos de análise e intervenção. 

O corpus da amostragem se constituiu de maneira significativa e segura, tanto no que 

diz respeito ao corpo discente quanto docente e demais colaboradores. 

O procedimento de coleta finalizou-se com a posterior análise e dimensionamento das 

ações necessárias a IES, advindas da análise dos dados adquiridos na autoavaliação. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

A Avaliação Institucional constitui-se como a principal ferramenta para o Planejamento 

e a Gestão da IES. Nessa perspectiva, o processo de avaliação institucional consiste em 3 

grandes momentos, a saber: 

1. Momento de pesquisa que busca informações de qualidade necessárias e aquelas que 

atualmente fazem parte da realidade institucional;  

2. Momento de julgamento que leva a uma tomada de decisão sobre a ação ou sobre o 

planejamento da IES; 

3. Momento que se refere ao uso dessa decisão no sentido de melhoria do processo 

avaliado e que caracteriza o aspecto social da avaliação. 

 

Para tal, faz-se necessário que se tenha uma configuração do órgão com ampla 

representatividade da comunidade acadêmica: docentes, discentes, corpo técnicos 

administrativos, gestores, mantenedores e sociedade civil.  

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 



 

 

 

A FACSUR tem como missão formar profissionais competentes voltados para a atuação 

no mercado de trabalho e no desenvolvimento sócio-político-econômico e cultural a nível 

regional e nacional, e como visão ser reconhecida na sociedade pinheirense e no Estado do 

Maranhão pela qualidade na formação de cidadãos éticos e comprometidos com o 

desenvolvimento cultural, educacional, tecnológico e científico da sociedade maranhense. Para 

tanto, com relação as dimensões 1 e 3 do Eixo 3 prevê em seu PDI as seguintes metas: 

 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Conhecimento por parte de toda a Comunidade acadêmica da Missão e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional;  

 Adequar, ampliar e melhorar sistematicamente as condições de infraestrutura e na 

ampliação de seus espaços e instalações, para os cursos presenciais e EAD, tanto na sede 

quanto nos polos, em especial no que concerne aos recursos tecnológicos e de 

comunicação;  

 Ampliar o número de cursos ofertados na modalidade presencial;  

 Credenciar a IES para a oferta na modalidade EAD; 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A responsabilidade da FACSUR, enquanto instituição de ensino tem como perspectiva 

materializar uma política de atenuar as desigualdades sociais e auxiliar nas expectativas que 

melhorem os índices de desemprego e, consequentemente, interferir positivamente na economia 

(PDI, p.98). Dentre as metas a serem alcançadas no triênio 2019-2023 destacam-se: 

 Promover ações de divulgação das produções acadêmicas; eventos de extensão e cursos 

que envolvam também a comunidade; escolha por cursos de graduação e pós-graduação 

que tenham demanda social e econômica. 

 Oferta de bolsas de estágio; habilitação e oferta de bolsas Prouni Parciais e Integrais; 

 

3.3 Eixo 3: Politicas Acadêmicas 

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

Estudo sistemático pelos NDE’s das DCN’s de cada um dos cursos de modo a atendê-las em 

linhas gerais. 



 

 

 Elaboração e execução de projetos para estimular a abordagem interdisciplinar, a 

convivência, com foco em resolução de problemas, inclusive de natureza regional, 

respeitando as diretrizes curriculares pertinentes; 

 Promoção de eventos de difusão do conhecimento científico em áreas prioritárias, com 

envolvimento do corpo docente e discente; 

 Desenvolvimento de projetos de formação continuada, de modo que o ensino nos cursos 

de graduação seja o ponto de partida para uma cultura da formação continuada; 

 Utilização dos colegiados como prática de gestão, sustentando um modelo de gestão 

acadêmica compartilhada, capaz de articular os princípios e objetivos decorrentes de seu 

compromisso social e educacional; 

 Promover cursos e eventos de extensão que se estabelecem desde ações sociais, 

campanhas de preservação do meio ambiente, da cultura e projetos de assistência social 

à comunidade. 

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Através das novas tecnologias disponíveis na atualidade e das ferramentas de comunicação 

tradicionais, a FACSUR promove ampla divulgação dos Programas e Projetos Institucionais 

que explicitam o seu código de valores para toda a comunidade educativa. 

A IES conta com diversos veículos de comunicação externa tais como: 

 Portal da Instituição na Internet; 

 Ouvidoria; 

  Redes sociais tais como: Facebook; Instagram, etc.  

 Sistema Acadêmico; 

 Site Institucional;  

 Painel de notícias e avisos espalhados pela sede e nos polos;  

 Vídeos institucionais;  

 Grupos de WhatsApp;  

 Informativos para docentes  

 Informativos para discentes; 

 Informativos para técnicos administrativos e colaboradores. 

 

 

 

 



 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

Uma vez que se contemple a importância, na missão da FACSUR, da formação de cidadãos 

éticos capazes de intervir positivamente na sociedade, é lógico que se passe a pensar em termos 

de acesso e permanência dos egressos da educação básica na Instituição (PDI, p139). Para tanto, 

o PDI prevê as seguintes metas a serem alcançadas: 

 Instituição de Políticas de Nivelamento que amenizem as defasagens da Educação 

básica com aulas de reforço de: 

 Matemática e Raciocínio Lógico;  

 Língua Portuguesa; 

 Informática entre outras.  

 Implementação do Centro de Apoio ao Estudante (CAE), que tem por missão acolher o 

aluno em suas expectativas e necessidades psicossociais, socioeconômicas, de 

integração, de convivência e de sociabilidade na FACSUR; 

 Instituir a OUVIDORIA como um canal para o envio de sugestões e reclamações; 

 Adesão a programas de bolsas estudantis (FIES, PROUNI);  

 Distribuição de programas de incentivo e descontos (parcerias com sindicatos, 

prefeituras). 

 

3.4 Eixo 4: Politicas de Gestão 

Dimensão 5: Politicas de Pessoal 

 Política de capacitação docente e formação continua para professores dos cursos de 

graduação presenciais, bem como da modalidade EAD (tutores presenciais e a 

distância); 

 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico administrativo e 

demais colaboradores. 

 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Representatividade plena da comunidade acadêmica nos órgãos colegiados 

 

 

 

 



 

 

3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 Melhorar e tornar a IES totalmente acessível em termos de aspectos tecnológicos; 

 Adequação da IES no que tange à acessibilidade arquitetônica e didático metodológica; 

 Atualização da biblioteca para os cursos de graduação; 

 Ampliação do número de salas e novos laboratórios para outros cursos planejados no 

PDI; 

 Melhoria das instalações Físicas da IES. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Questionário aplicado aos docentes/tutores 

A autoavaliação teve a participação de 23 docentes/tutores, sendo 12 especialistas, 8 

mestres e 3 doutores distribuídos entre os cursos de Enfermagem, Farmácia, Direito, Pedagogia 

EAD, Administração EAD, Ciências Contábeis EAD como apresentado nos Gráficos 01 e 02.  

 

Gráfico 01. Titulação dos docentes da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021).  

 

Gráfico 02. Cursos que os professores ministram aulas na FACUR durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021).  



 

 

 

Em relação aos tópicos presente no eixo 01 (Planejamento e Avaliação Institucional), 

obtivemos os seguintes resultados: 

Os canais utilizados para realização da autoavaliação são considerados bom ou 

excelentes para 73,9% dos docentes (Gráfico 03). As devolutivas do processo de autoavaliação 

institucional feitas pela CPA ajudaram na realização de melhorias para a IES e foram 

considerados boas ou excelentes para 78,3% dos entrevistados (Gráfico 04). 

 

Gráfico 03. Avaliação da canais de autoavaliação da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 04. Avaliação das melhorias realizadas a partir das devolutivas da CPA dos 

anos anteriores a 2021 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

A avaliação do colegiado e do NDE foram respectivamente de 86,9% (Gráfico 05) e 

73,9% (Gráfico 06) considerados bom ou excelente.  

 

  



 

 

Gráfico 05. Avaliação dos docentes sobre o colegiado da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021).  

 

 

Gráfico 06. Avaliação dos docentes sobre o NDE do seu curso na FACSUR 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

A avaliação dos docentes quanto ao conhecimento dos documentos da instituição 

conhecidos como PDI e PPC foram bons ou excelentes em 69,6% (Gráfico 07) e 78,3% (Gráfico 

08) respectivamente. 

 

Gráfico 07. Avaliação do PDI da IES durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021).++ 

 



 

 

Gráfico 08. Avaliação do PPC da FACSUR durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

A remuneração é considera excelente ou bom para 86,9% (Gráfico 09) dos docentes e a 

capacitação pedagógica é avaliada como boa ou excelente para 78,2% dos participantes 

(Gráfico 10).  

 

Gráfico 09.  Avaliação da remuneração dos docentes na FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Gráfico 10. Avaliação da capacitação pedagógica da FACSUR no ano de 2021  

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 



 

 

No eixo Desenvolvimento institucional foram avaliados como excelentes ou bom, sendo 

a porcentagem para cada item: 91,3% a proposta da missão (Gráfico 11) e 95,7% as ações de 

responsabilidades sociais (Gráfico 10). 

 

Gráfico 11.  Avaliação da proposta da missão da FACSUR 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 12.  Avaliação das ações de responsabilidade social promovida pela FACSUR 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Para o eixo politicas acadêmicas foram avaliados os eventos que foram realizados na 

instituição sendo atribuídos a somatória de 91,3 % (Gráfico 13) foram conceituados como bom 

ou excelentes. As ações promovidas pelo núcleo de apoio psicopedagógico foram avaliadas 

com conceito de bom ou excelente 78,2% (Gráfico 14). Em relação a proposta de nivelamento 

69,6% (Gráfico 15) consideram bom ou excelentes. Em relação a comunicação na IES, os 

participantes consideram 73,9% (Gráfico 14) como bom ou excelente. 



 

 

Gráfico 13. Avaliação dos eventos providos na FACSUR no ano de 2021.  

Fonte: autor, 2021. 

 

 

Gráfico 14. Avaliação das ações promovida pelo Núcleo de apoio psicopedagógico na 

FACSUR 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 15. Avaliação da proposta de nivelamento da FACSUR ano de 2021. 

 Fonte: elaborado pelos autores (2021). 



 

 

Gráfico 16. Avaliação da comunicação entre a IES e a comunidade acadêmica da FCSUR no 

ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Em relação ao eixo políticas e gestão a faculdade obteve os conceitos de bom e 

excelentes para os itens com as suas respectivas porcentagens: Grade curricular (Gráfico 17), 

qualidade do curso (Gráfico 18), direção geral (Gráfico 19), gestão acadêmica (Gráfico 20), 

Suporte do T.I. (Gráfico 21), secretaria acadêmica (Gráfico 22), biblioteca (Gráfico 23). 

 

 

 Gráfico 17. Avaliação da matriz curricular dos cursos da FCSUR 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021).  



 

 

Gráfico 18. Avaliação da qualidade dos cursos de graduação da FACSUR no ano de 

2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 19. Avaliação da atuação da direção geral da FACSUR durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 20. Avaliação da gestão acadêmica da FACSUR no ano 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

  



 

 

Gráfico 21.  Avaliação do suporte T.I. para os professores da FACSUR em 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 22. Avaliação do atendimento da secretaria acadêmica no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 23. Avaliação do atendimento da biblioteca durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

 

 



 

 

 

Já para o Eixo 5 – Infraestrutura, os docentes avaliaram como bom ou excelente as 

instalações do setor de atendimento (92,6%) (Gráfico 24), 95,7% instalações das Áreas Comuns 

da IES (Gráfico 25), 100% instalações do Auditório da IES (Gráfico 26), 73,9%  instalações 

dos banheiros da IES (Gráfico 27), 100% instalações da biblioteca da IES (Gráfico 28), 87% 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela cantina (Gráfico 29), 87% ferramentas e 

software (Gráfico 30), 95,6% instalações da recepção (Gráfico 31), 100% sala de aulas (Gráfico 

32), 73,9% sala dos professores (Gráfico 33), 82,6% acessibilidade física (Gráfico 34), 82,6% 

acessibilidade digital (Gráfico 35) e 91,3% instalações da secretaria acadêmica (Gráfico 36). 

 

Gráfico 24. Avalição das instalações do atendimento da IES no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 25. Avaliação das instalações das áreas comuns da IES no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

  



 

 

Gráfico 26. Avaliação das instalações do auditório da IES no ano de 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 27.  Avaliações das instalações dos banheiros da IES no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 28. Avaliação das instalações da biblioteca da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 



 

 

Gráfico 29. Avaliação dos serviços e a qualidade dos produtos ofertados pela cantina 

da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 30. Avaliação da qualidade de serviços de software oferecidos pela IES no 

ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 31. Avaliação das instalações da secretaria da IES no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 



 

 

Gráfico 32. Avaliação das salas de aulas pelos docentes da FACSUR durante o ano de 

2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 33. Avaliação das salas dos professores da FACSUR durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 34. Avaliação da acessibilidade da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 35. Avaliação da acessibilidade digital da IES durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 36. Avaliação das instalações da secretaria da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADOS AOS DISCENTES 

(PRESENCIAL) 

A autoavaliação institucional foi respondida por 298 alunos dos cursos de graduação na 

modalidade presencial. Segundo os resultados podemos caracterizar 69,8% (Gráfico 37) do 

sexo masculino, 60,4% com idade entre 18 a 25 anos (Gráfico 38), dos cursos de Farmácia, 

Enfermagem e Direito (Gráfico 39). 

 



 

 

Gráfico 37. Caracterização dos alunos da FACSUR segundo o sexo durante o ano de 

2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 38.  Caracterização dos alunos da FACSUR em relação a idade durante o ano 

de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 39. Percentagem de alunos distribuído segundo o curso de origem durante o 

ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 



 

 

Em relação ao eixo 01-Planejamento e avaliação institucional foram avaliados como 

bom ou excelentes em todos os itens, apresentando os seguintes valores, em porcentagem, 

somados: 75,5% sistema acadêmico e ferramentas (Gráfico 40) e 69,1% melhorias geradas a 

partir das devolutivas doas anos anteriores (Gráfico 41). 

 

Gráfico 41. Avaliação do sistema acadêmico e ferramentas pedagógicas na FACSUR 

em 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Gráfico 42. Avaliação das melhorias geradas pelas autoavaliações dos anos anteriores 

 Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Para o eixo 2- Desenvolvimento institucional, foi conceituado como bom e excelentes 

todos os itens avaliados apresentando como valores somados de 86,9% (Gráfico 43) para a 

proposta da missão e 82,9 % para a responsabilidade social (Gráfico 44). 

 



 

 

Gráfico 43. Avaliação da proposta de missão da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 44. Avaliação das ações da responsabilidade social da FACSUR durante ao 

ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

No que se refere ao eixo 3-Políticas acadêmicas, foram avaliados e conceituados com 

maior porcentagem como bom ou excelentes os seguintes itens:  os eventos realizados pela 

FACSUR somaram 81,6% (Gráfico 45), ações promovidas pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico somaram 69,8% (Gráfico 46), nivelamento ofertado pela IES 67,1% (Gráfico 

47), Comunicação entre a comunidade acadêmica 62,4% (Gráfico 48), participação do discente 

nos espaços de gestão acadêmica 76,4% (Gráfico 48).  



 

 

Gráfico 45. Avaliação dos eventos realizados na FACSUR durante o ano de 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 

 

 

Gráfico 46. Avaliação das ações promovidas pelo núcleo de apoio psicopedagógico na 

IES durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 

 

 

Gráfico 47. Avaliação do nivelamento oferecido na IES durante o ano de 2021  

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 



 

 

Gráfico 48. Avaliação da comunicação da comunidade acadêmica durante o ano de 

2021 na FACSUR 

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 

 

Gráfico 49.  Avaliação da participação dos discentes nos espaços de gestão acadêmica 

Fonte: elaborado pelos autores (2021) 

 

No eixo 04 – Política e gestão, foram obtidos os seguintes resultados: 76,2 % 

responderam que seu conhecimento da matriz curricular é bom ou excelente (Gráfico 50); 

88,2% dos discentes avaliam o curso como excelentes ou bom (Gráfico 51); 73,2 % avaliam 

como bom ou excelentes a relação de tratamento coordenação e aluno (Gráfico 52); 90% dos 

discentes avaliam os alunos como bom ou excelente (Gráfico 53); 74, 1% dos alunos acham a 

relação de tratamento aluno e direção como excelente ou bom (Gráfico 54); a atendimento da 

secretaria acadêmica em relação aos alunos foi avaliado em 76,2% como excelente ou bom 

(Gráfico 55) e 83,9% dos alunos avalia com bom ou excelente o atendimento na biblioteca 

(Gráfico 56).       



 

 

Gráfico 50. Avaliação da matriz curricular dos cursos de graduação da FACSUR durante o ano 

de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 51. Avaliação dos discentes sobre a qualidade dos cursos de graduação da 

FACSUR durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 52. Avaliação da relação aluno coordenação dos cursos de graduação do IES 

durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 



 

 

Gráfico 53. Avaliação dos discentes sobre os professores dos cursos de graduação da 

FACSUR durante o ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 54. Avaliação dos discentes sobre a coordenação da FACSUR durante o ano 

de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 55. Avaliação do atendimento da secretaria acadêmica da FACSUR durante o 

ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 



 

 

Gráfico 56. Avaliação do atendimento da biblioteca da FACSUR durante o ano de 

2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Para o Eixo 5 – Infraestrutura, os conceitos bom e excelentes foram os mais frequentes 

e a somatória desses conceitos para cada item foram: 79,6% para os laboratórios (Gráficos 57), 

90,2% para o auditório (Gráfico 58), 44,6% para os banheiros (Gráficos 59), 85,2% para a 

biblioteca (Gráfico 60), 64,4% para a cantina (Gráfico 61), 61,1% para qualidade das 

ferramentas e software, 79,2% (Gráfico 62), para as instalações da recepção 79,2% (Gráfico 

63), 79,2% para sala de aula (Gráfico 64), 72,8% para a manutenção e limpeza da IES (Gráfico 

65), 81,9% para a acessibilidade física (Gráfico 66) e 63,4% para a acessibilidade digital 

(Gráfico 67).  

 

Gráfico 57. Avalição dos laboratórios da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 



 

 

Gráfico 58.  Avaliação do auditório da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 59.  Avaliação dos banheiros da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

 

Gráfico 60. Avaliação da biblioteca da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 



 

 

Gráfico 61.  Avaliação da cantina da FACSUR no ano de 2021 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Gráfico 62.  Avaliação da qualidade das ferramentas e software da FACSUR no ano de 

2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 63.  Avaliação das instalações da recepção do FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

  



 

 

Gráfico 64.  Avaliação das salas de aulas da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

Gráfico 65.  Avaliação da manutenção e limpeza da FACSUR no ano de 2021. 

 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 66.  Avaliação da acessibilidade física da FACSUR no ano de 2021. 

 

Fonte: autor, 2021.  



 

 

Gráfico 67. Avaliação da acessibilidade digital da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Em relação a autoavaliação do aluno obtivemos os seguintes resultados: Assiduidade e 

pontualidade 85,6% (Gráfico 68), participação em aula 86,6% (Gráfico 69), consulta a 

bibliografia indicada pelo professor 80,6% (Gráfico 70), capacidade de manter respeito mútuo 

em sala de aula 86,9% (Gráfico 71).          

 

Gráfico 68.  Autoavaliação da assiduidade e pontualidade dos alunos da FACSUR no 

ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 69. Autoavaliação da participação dos alunos da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 70. Autoavaliação sobre o uso das bibliografias indicadas pelos professores 

 da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 71. Autoavaliação da capacidade de respeito mútuo em sala de aula dos alunos 

da FACSUR no ano de 2021.  

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES (EAD) 

 

A autoavaliação foi respondida por 55 alunos da modalidade EAD. A maioria dos alunos 

tem idade entre 21 e 30 anos (Gráfico 72), tem como motivo para escolha da modalidade da 

graduação EAD a flexibilidade para gestão do tempo (Gráfico 73), e estão matriculados nos 

cursos de contabilidade, administração ou pedagogia (Gráfico 74).  

Gráfico 72. Idade dos alunos da graduação modalidade EAD da FACSUR no ano de 

2021 

Fonte: autor, 2021. 

Gráfico 73. Motivos que levaram os alunos escolherem a graduação na 

modalidade EAD da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 74.  Curso de graduação na modalidade EAD da FACSUR do ano 2021. 

 

Fonte: autor, 2021. 

No Dimensão 01-A missão e o plano de desenvolvimento institucional foram avaliados 

pelos respondentes com conceitos bom ou excelente, conhecimento do PDI 78,1% (Gráfico 75), 

Matriz curricular 92,7% (Gráfico 76),        

 

Gráfico 75. Avaliação do conhecimento sobre o PDI da FACSUR  

Fonte: autor, 2021. 

Gráfico 76. Avaliação do conhecimento sobre a matriz curricular dos cursos de 

graduação modalidade EAD da FACSUR.  

Fonte: autor, 2021. 

 

   Na dimensão 2- as políticas para o ensino, a pesquisa e a extensão, seguem os itens 

avaliados e suas respectivas porcentagem da somatória com conceitos bom ou excelente:  

 

 



 

 

Tempo de dedicação para estudar  83,1% (Gráfico 77), minha preparação no semestre 

anterior 78,2% (Gráfico 78), Assiduidade e regularidade para realização das atividades 

programadas  76,3% (Gráfico 79), as atividades de pesquisa e extensão 78,1% (Gráfico 80), 

coordenação do curso/polo 87,2% (Gráfico 81), tutores curso/polo 98,2% (Gráfico 82), 

acompanhamento dos fóruns pelos números de  professores e tutores 85,5% (Gráfico 83), grau 

de satisfação do curso 85,5% (Gráfico 84), AVA 83,6% (Gráfico 85), realização de atividade 

de iniciação e eventos cientifico-cultural 80% (Gráfico 86), material didático 89,1% (Gráfico 

87) e acessibilidade metodológica 83,7% (Gráfico 88).   

Gráfico 77. Avaliação do tempo que dedico as atividades do curso.  

 

 Fonte: autor, 2021. 

Gráfico 78. Avaliação da preparação anterior do aluno para frequentar as disciplinas do 

semestre. 

 

 Fonte: autor, 2021. 

 



 

 

Gráfico 79. Avaliação da assiduidade e regularidade de comparecimento às webs, e 

atividades programadas.  

Fonte: autor, 2021. 

Gráfico 80. Avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão articuladas com as 

propostas do projeto pedagógico do curso.  

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 81. Avaliação do Coordenador de Curso/Polo no desenvolvimento e qualidade 

do curso 

Fonte: autor, 2021. 

 



 

 

Gráfico 82. Avaliação do empenho dos tutores de Curso/Polo para o desenvolvimento 

e qualidade do curso.  

Fonte: autor, 2021. 

 

 

Gráfico 83. Avaliação do número de tutores ou professores que acompanham os fóruns 

de discussão ou atividades práticas. 

 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 84. Avaliação do seu grau de satisfação pelo seu curso 

Fonte: autor, 2021. 

 



 

 

 

 

Gráfico 85. Avaliação do AVA. 

 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 86. Avaliação das atividades de iniciação científica e científico-culturais 

(atividades complementares, congressos, seminários, encontros) 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 87. Avaliação do material didático.  

 

Fonte: autor, 2021. 



 

 

 

Gráfico 88. Avalição da acessibilidade Metodológica.  

 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

Em relação a dimensão 3- responsabilidade social, seguem os itens avaliados e suas 

respectivas porcentagem da somatória com conceitos bom ou excelente: conhecimento sobre a 

FACSUR oferecer bolsas 85,4% (Gráfico 89), condições de acessibilidade 96,3% (Gráfico 90), 

divulgação do conhecimento para setores da comunidade 92,7% (Gráfico 91).  

Gráfico 89.  Avaliação o nível de conhecimento sobre a FACSUR oferecer bolsas de 

apoio aos discentes em situação de vulnerabilidade social.  

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 90.  Avaliação das condições de acessibilidade da FACSUR no ano de 2021. 

 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 91.  Avaliação da divulgação do conhecimento para setores da comunidade em 

geral. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Dimensão 3-Comunicação com a sociedade, seguem os itens avaliados e suas 

respectivas porcentagens da somatória com conceitos bom ou excelente:  meios de comunicação 

da FACSUR 89% (Gráfico 92), políticas de assistência estudantil 83,6% (Gráfico 93) e 

ouvidoria 72,58% (Gráfico 94).  

Gráfico 92.  Avaliação dos meios de comunicação da FACSUR. 

Fonte: autor, 2021. 



 

 

 

Gráfico 93.  Avaliação das políticas de assistência estudantil da FACSUR no ano de 

2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 94.  Avaliação da ouvidoria da FACSUR no ano de 2021. 

 

Fonte: autor, 2021. 

Em relação a dimensão 4- políticas de pessoal docente e técnico-administrativo, seguem 

os itens avaliados e suas respectivas porcentagens da somatória com conceitos bom ou 

excelente: a conduta profissional dos gestores e técnico-administrativos 81,8% (Gráfico 95) e 

a conduta profissional dos docentes da FACSUR 92,7% (Gráfico 96). 

Gráfico 95.  Avaliação da conduta profissional dos gestores e técnico-administrativos 

da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 



 

 

 

Gráfico 96.  Avaliação da conduta profissional dos docentes da FACSUR no ano de 

2021.  

Fonte: autor, 2021. 

 

Para a dimensão 6 - organização e gestão da instituição (representação nos diversos 

conselhos e colegiados), seguem os itens avaliados e suas respectivas porcentagens da 

somatória com conceitos bom ou excelente: organização e gestão da FACSUR 90,9% (Gráfico 

97) e representatividade dos Colegiados e Conselhos da FACSUR 89,1% (Gráfico 98).  

 

Gráfico 97.  Avaliação da organização e gestão da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 98.  Avaliação da representatividade dos Colegiados e Conselhos da FACSUR 

no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

Para a dimensão 7- infraestrutura geral, seguem os itens avaliados e suas respectivas 

porcentagens da somatória com conceitos bom ou excelente: infraestrutura física do Polo 94,6% 

(Gráfico 99), Laboratórios de atividades práticas 86,4% (Gráfico 100), serviços de internet e os 

recursos de tecnologia 87,3% (Gráfico 101), Biblioteca 92,7% (Gráfico 102), áreas de 

convivência/lazer e as lanchonetes do Polo 89,1% (Gráfico 103).  

 

Gráfico 99.  Avaliação da infraestrutura física do Polo.  

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Gráfico 100.  Avaliação Laboratórios de atividades práticas da FACSUR no ano 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 101.  Avaliação dos serviços de internet e os recursos de tecnologia de 

informação e comunicação da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 102.  Avaliação da Biblioteca da FACSUR no ano de 2021.  

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 103.  Avaliação das áreas de convivência/lazer e as lanchonetes da FACSUR 

no ano 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

Para a dimensão 8 - o planejamento e a avaliação, seguem os itens avaliados e suas 

respectivas porcentagens da somatória com conceitos bom ou excelente: o funcionamento da 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 81,8% (Gráfico 104) e divulgação dos 

resultados da avaliação interna realizado pelo CPA da FASUR 78,2% (Gráfico 105). 

 

Gráfico 104.  Avaliação do funcionamento da COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO (CPA) 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 105.  Avaliação da divulgação dos resultados da avaliação interna realizado 

pela CPA da FASUR.  

Fonte: autor, 2021. 

Para a dimensão 9 - políticas de atendimento aos discentes, seguem os itens avaliados e 

suas respectivas porcentagens da somatória com conceitos bom ou excelente: apoio ao 

desenvolvimento acadêmico dos alunos 85,5% (Gráfico 106), políticas de apoio à permanência 

de estudante 81,8% (Gráfico 107) e programas de apoio pedagógico e psicológico 85,4% 

(Gráfico 108).  

Gráfico 106.  Avaliação de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos alunos, 

oportunizando a participação em atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais 

desenvolvido na FACSUR. 

Fonte: autor, 2021. 

 



 

 

Gráfico 107.  Avaliação políticas de apoio à permanência de estudantes. 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

Gráfico 108.  Avaliação de programas de apoio pedagógico e psicológico aos discentes 

em relação às demandas e ao contexto social. 

 

Fonte: autor, 2021. 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

 

A autoavaliação institucional foi respondido por 17 funcionários técnicos administrativo 

da FACSUR no ano de 2021.  

O eixo 1-planejamneto a avaliação institucional foi perguntada sobre os canais de 

avaliação e 100% das respostas foram excelentes e bom (Gráfico 109). 

 

 

 



 

 

Gráfico 109.  Avaliação dos canais de avaliação da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021.  

 

No eixo 2-Desenvolvimento institucional, foram avaliados a proposta da missão da 

FACSUR (Gráfico 110), as melhorias propostas pela CPA (Gráfico 111), a responsabilidade 

social (Gráfico 112), as políticas de apoio ao discente (Gráfico 113), os conceitos foram 

excelentes ou bom.   



 

 

 

Gráfico 110.  Avaliação da proposta da missão da FACSUR no ano de 2021.  

Fonte: autor, 2021.   

 

 Gráfico 111.  Avaliação das melhorias propostas pela CPA  

 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 112.  Avaliação da responsabilidade social da FACSUR no ano de 2021. 

 

Fonte: autor, 2021. 

  



 

 

 

Gráfico 113.  Avaliação das políticas de apoio ao discente na FACSUR no ano de 2021.    

Fonte: autor, 2021. 

 

No eixo 3-Politicas acadêmicas foram avaliadas as ações do núcleo de apoio 

psicopedagógico (Gráfico 114) e a comunicação na comunidade acadêmica obtendo como 

conceito bom ou excelente (Gráfico115).  

Gráfico 114.  Avaliação das ações do núcleo de apoio psicopedagógico da FACSUR no 

ano de 2021.  

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 115.   Avaliação da comunidade acadêmica da FACSUR no ano de 2021.   



 

 

Fonte: autor, 2021. 

No quesito do eixo 4- políticas de gestão foram avaliados a atuação da direção geral 

(Gráfico 116), grau de satisfação do programa de capacitação interna (Gráfico 117) e as 

condições de trabalho (Gráfico 118). Os conceitos obtidos nos resultados foram bons ou 

excelentes 

Gráfico 116.  Avaliação da atuação da diretoria geral da FACSUR no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 117. Avaliação do programa de capacitação interna da FACSUR no ano de 

2021 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 118.  Avaliação das condições de trabalho oferecidas pela FACSUR no ano de 2021.   

Fonte: autor, 2021. 

 

Para os eixo 5-Infraestrutura forma avaliados os itens: instalações da secretaria (Gráfico 

119), áreas comuns de convivência (Gráfico 120), banheiros (Gráfico 121), cantina (122), 

acessibilidade física (Gráfico 123), acessibilidade digital (Gráfico 124) e manutenção e limpeza 

(Gráfico 125).    

 

Gráfico 119.  Avaliação as instalações da secretaria da IES durante o ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 120. Avaliação das instalações das Áreas Comuns da IES no ano de 2021 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 121. Avaliação das instalações dos Banheiros da IES no ano de 2021. 

 

Fonte: autor, 2021. 

  



 

 

Gráfico 122. Avaliação da qualidade dos produtos e serviços ofertados pela Cantina da 

IES no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 123. Avaliação da acessibilidade física da IES no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

Gráfico 124. Avaliação da acessibilidade digital da IES no ano de 2021. 

 

 

Fonte: autor, 2021.  



 

 

Gráfico 125. Avaliação da manutenção e limpeza da IES no ano de 2021. 

Fonte: autor, 2021. 

 

A comunidade da FACSUR (docentes e discentes) fizeram sugestões de melhorias e 

essas sugestões estão descritas no quadro 01. 

 

Quadro 01. Sugestões de melhorias indicados pela comunidade da FACSUR no ano de 2021. 

COMUNIDADE  SUGESTÃO 

Docentes   

1- A Faculdade necessita de estacionamento para alunos e professores; 

2- Melhorar a sala dos professores; mais organização quanto aos 

horários e salas; oferecer mais estrutura para os professores de fora. 

3- Aumento da quantidade de funcionários na Recepção 

 

Discentes  1-  Mais aulas práticas nos laboratórios; 

2- Internet de qualidade para os alunos e biblioteca virtual disponível 

para os discentes; 

3- Se tiver alguma maneira de melhorar a limpeza dos banheiros 

colocando baldes de lixo na parte interna da pia ao lado do espelho. 

4- Uma área onde os alunos poderiam ficar após o almoço 

5- Melhorar a climatização dos laboratórios; 

6- Um espaço de repouso nos intervalos das aulas e um restaurante 

dentro da instituição com preços acessíveis. 

7- Poderia melhorar o elo de comunicação entre a coordenação e os 

alunos, que as vezes deixa a desejar. 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2022). 

 



 

 

5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

AÇÕES PREVISTAS NO PDI) AÇÕES REALIZADAS 2021 

DIMENSÃO 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

-Conhecimento por parte de toda a Comunidade acadêmica da 

Missão e do Plano de Desenvolvimento Institucional; 

-Adequar, ampliar e melhorar sistematicamente as condições de 

infraestrutura e na ampliação de seus espaços e instalações, para 

os cursos presenciais e EAD, tanto na sede quanto nos polos, em 

especial no que concerne aos recursos tecnológicos e de 

comunicação;  

 – Ampliar o número de cursos ofertados na modalidade 

presencial;  

– Credenciar a IES para a oferta na modalidade EAD. 

 

 

-Estudo do PDI durante jornada pedagógica 

e semana de ambientação acadêmica; 

-Ampliação das instalações físicas da IES, 

Compra de equipamentos tecnológicos e de 

comunicação para facilitar o processo ensino 

aprendizagem dos cursos na modalidade 

presencial e EAD; 

- Autorização do curso de Farmácia; 

-Credenciamento e Autorização dos cursos 

na modalidade EAD de pedagogia, 

Administração e Ciências 

DIMENSÃO 2: POLÍTICAS PARA O ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO 

- Estudo sistemático pelos NDE’s das DCN’s de cada um dos 

cursos de modo a atende-las em linhas gerais; 

- Elaboração e execução de projetos para estimular a abordagem 

interdisciplinar, a convivência, com foco em resolução de 

problemas, inclusive de natureza regional, respeitando as 

diretrizes curriculares pertinentes; 

- Promoção de eventos de difusão do conhecimento científico em 

áreas prioritárias, com envolvimento do corpo docente e discente; 

- Desenvolvimento de projetos de formação continuada, de modo 

que o ensino nos cursos de graduação seja o ponto de partida para 

uma cultura da formação continuada; 

- Utilização dos colegiados como prática de gestão, sustentando 

um modelo de gestão acadêmica compartilhada, capaz de articular 

os princípios e objetivos decorrentes de seu compromisso social e 

educacional. 

Promover cursos e eventos de extensão que se estabelecem desde 

ações sociais, campanhas de preservação do meio ambiente, da 

cultura e projetos de assistência social à comunidade. 

- Realização de reuniões periódicas com 

membros do NDE para estudo das DCNS 

dos cursos; 

- Realização da Mostra Cientifica com 

apresentação de banner e produção de 

artigos científicos; 

- Realização de curso de férias com 

temáticas variadas de cunho científico; 

- Realização de Encontros pedagógicos 

com vistas a formação continuada de 

professores em serviço; 

- Reunião periódica do colegiado; 

- Realização de visita de campo em locais 

cuja preservação do meio-ambiente é 

escassa ou inexistente(lixões), realização de 

cursos de extensão e palestras com temáticas 

relacionadas ao meio ambiente. 

DIMENSÃO 3: RESPONSABILIDADE SOCIAL 

- Promover ações de divulgação das produções acadêmicas; 

- Eventos de extensão e cursos que envolvam também a 

comunidade; 

- Escolha por cursos de graduação e pós-graduação que tenham 

demanda social e econômica; 

- Oferta de bolsas Prouni parciais e integrais; 

- Realização da Semana de Enfermagem 

com oferta de cursos de extensão para a 

comunidade interna e externa; 

- Realização de Ações Sociais com 

atendimento médico, jurídico, distribuição 

de cestas básica para pessoas em estado de 

vulnerabilidade social;  

- Realização de projetos de extensão em 

comunidades quilombolas; 

-Adesão ao Programa do Governo Federal 

com distribuição de bolsa parcial via 

PROUNI e FIES. 

DIMENSÃO:4 COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

-Ampliar os canais de comunicação da IES. 

- Maior divulgação dos eventos e atividades 

promovidas pela FACSUR através de canais 

de comunicação variados, tais como: vídeo 

institucional, sites, redes sociais, etc. 



 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2022). 

 

DIMENSÃO 5: POLITICAS DE PESSOAL 

-Política de capacitação docente e formação continua para 

professores dos cursos de graduação presenciais, bem como da 

modalidade EAD (tutores presenciais e a distância); 

-Política de capacitação e formação continuada para o corpo 

técnico administrativo e demais colaboradores. 

- Realização de encontros formativos com 

temáticas relacionadas a prática 

pedagógica; 

- Participação efetiva de todos os órgãos 

colegiados da IES; 

DIMENSÃO 6: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA 

INSTITUIÇÃO. 

- Representatividade plena da comunidade acadêmica nos 

órgãos colegiados 

 

DIMENSÃO 7: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
- Melhorar e tornar a IES acessível em termos de aspectos 

tecnológicos; 

-Adequação da IES no que tange à acessibilidade arquitetônica e 

didático metodológica; 

- Atualização da biblioteca para os cursos de graduação; 

- Ampliação do número de salas e novos laboratórios para outros 

cursos planejados no PDI; 

-Melhoria das instalações Físicas da IES. 

 

DIMENSÃO 8: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

-Planejar e Executar o Plano de Ação da CPA; 

-Realizar o processo de autoavaliação institucional e divulgar 

os resultados; 

- Realização de reuniões periódicas para o 

Planejamento e realização de atividades; 

- Realização do processo de Autoavaliação 

Institucional com a participação de todos 

os segmentos da IES; 

- Divulgação dos Resultados através de um 

Seminário com a participação de toda a 

comunidade acadêmica, bem como através 

das redes socias e site da IES; 

- Fixação de cartazes em pontos 

estratégicos como quadro de avisos, 

bibliotecas, sala dos professores; refeitório 

dos funcionários; 

- Confecção de boletins informativos e 

folders sobre autoavaliação institucional 

sejam em mídias impressas e/ou 

eletrônicas. 

DIMENSÃO 9: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO 

DISCENTE. 

-Instituição de Políticas de Nivelamento que amenizem as 

deficiências da Educação básica com aulas de reforço de: 

● Matemática e Raciocínio Lógico; 

● Língua Portuguesa; 

● Informática. 

●  

- Implementação do Centro de Apoio ao Estudante (CAE), que 

tem por missão acolher o aluno em suas expectativas e 

necessidades psicossociais, socioeconômicas, de integração, de 

convivência e de sociabilidade na FACSUR; 

-Distribuição de programas de incentivo e descontos (parcerias 

com sindicatos, prefeituras). 

- Realização do Programa de Nivelamento 

aos estudantes da IES; 

- Realização de Atendimento Psicológico 

aos estudantes e funcionários da IES pelo 

CAE; 

- Realização de parcerias com sindicatos, 

prefeituras para distribuição de bolsas 

parciais para estudantes de baixa renda e 

profissionais sindicalizados; 

- Implantação do Programa de bolsas de 

monitoria e iniciação científica. 

 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Podemos evidenciar que durante o ano de 2021 houve a inserção de novos cursos como 

o de Farmácia e as modalidades EAD, além disso, houve aumento na quantidade de professores 

com a titulação de doutorado. 

Os Alunos EAD começaram a participar da avaliação institucional. 

Os serviços da cantina começaram e ser oferecidos e foram bem avaliados. 

Com a crescimento da IES a busca por melhorias da instituição será uma meta da CPA 

para garantir uma qualidade tanto do ensino oferecido quando das ações paralelas a vida 

acadêmica da comunidade acadêmica. 

 

 


