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Faculdades Associadas de Uberaba FAZU - Possui cursos de educação a distância
– EaD.

COMPOSIÇÃO DA CPA

A exemplo do que ocorre em outras instituições de ensino superior de várias
regiões do País, a FAZU tem, entre suas prioridades, a melhoria da qualidade do
ensino. De acordo com o disposto no art.11 da lei 10.861/04, A CPA deve ser
constituída por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e,
também, da sociedade civil organizada sem privilegiar nenhum segmento.
A CPA da FAZU no entanto, foi constituída, dando assim a oportunidade da
participação de representantes por setores e não por segmento. A finalidade última
é atuar num processo avaliativo não classificatório, punitivo, mas sim, que seus
resultados devem ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas e
estratégias que vão ao encontro das intenções educativas e responsabilidades
sociais da IES, e que definem as expectativas de qualidade, contemplando as
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competências esperadas nos cursos superiores. Nada mais justo que os setores
mais importantes da IES tenham seus representantes dentro da CPA. Ficando assim
definido:
Setor Ensino: Por ter o conhecimento das demandas e das estratégias necessárias
para atuar nas diversas etapas de ensino.
Setor Agropecuário: Por ter conhecimento do mercado das ciências agrárias e
conhecimento dos processos dentro da fazenda escola.
Setor Ciências Sociais: A humanização dentro da IES é de suma importância para
a formação do Egresso.
Setor Pós-graduação, pesquisa e extensão: Pela importância da articulação da
graduação com a pesquisa e extensão.
Setor de TI: A gestão da informação é objeto de grande interesse para a FAZU.
Esse interesse resultou do intenso uso das tecnologias de informação. Importante
um representante dentro da CPA.
Setor dos Laboratórios: Importante representação e importante vinculo com
ensino/aulas prática.
Setor Biblioteca: A Biblioteca possui regimento próprio.
Um representante do Nível tático administrativo Dois Discentes.
Um representante da sociedade civil.
Um representante dos egressos.
Representante dos Docentes: Um professor que representa todos os cursos.
Dessa forma a autoavaliação se justifica e se transforma em uma
necessidade por ser um direito da população, distinguindo-se, assim, da proposição
de um Estado avaliador.
Neste sentido, a ação de se autoavaliar se coloca como uma exigência da
própria Instituição e da sociedade, que espera a transparência dos seus resultados
científicos, capazes de subsidiar transformações sociais, culturais e profissionais.
Cabe salientar ainda que desde que se iniciaram os processos de avaliação
na Faculdade, a CPA recebe todo o apoio dos setores envolvidos e da própria
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Direção, instância máxima da IES. Destacam-se a autonomia que a Direção de fato
confere à CPA bem como os recursos humanos e materiais que a ela tem sido
disponibilizados, para o bom exercício das atividades e processos inerentes à
avaliação interna, mostrando, dessa maneira o interesse da IES em uma CPA
atuante e participativa na evolução da FAZU.

Nome

Segmento que Representa

Márcia Carvalho da Silva

Setor de Ensino - Coordenação

Juliana Jorge Paschoal

Setor Agropecuário

Sérgio Luis Hillesheim

Setor das Ciências Sociais

Renata Soares Serafim

Setor da Pós-Graduação

Guilherme Salge Roldão

Representantes dos Docentes

Jefferson Cardoso

Setor de TI

Marta Aparecida Tovo Santos

Setor de Laboratórios

Liliane Aparecida Mazeto

Representante do Nível tático
administrativo

Sandra Mara Trindade

Setor da Biblioteca

Thiago Vilela Tristão

Corpo Discente

Sávio Caldeira Bahia Lima

Corpo Discente

Fátima Aparecida Lopes Paulino

Sociedade Civil

1 – APRESENTAÇÃO

A avaliação institucional interna (autoavaliação) está inserida no contexto do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) que, instituído pela
Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da
qualidade da educação superior e a expansão da sua oferta. De acordo com o
disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do Sinaes, o “planejamento e avaliação,
especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional”
devem ser considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional.
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Este documento consolida as ações da CPA-FAZU executadas durante o ano
de 2015, e o que podemos verificar, por meio do acompanhamento que a CPA vem
realizando ao longo dos seus quase doze anos de existência, é a consolidação de
um conjunto de projetos que, sem dúvida, mostram os avanços que à autoavaliação
tem trazido à FAZU.
Dessa forma, apresentamos nesse relatório, a análise das informações
coletadas nas atividades de autoavaliação institucional desenvolvidas no ano de
2015 pela CPA da FAZU.

2 – INTRODUÇÃO

A autoavaliação institucional realizada pela CPA/FAZU define a concepção,
os princípios e as dimensões dos processos avaliativos que a Instituição tem
buscado executar no âmbito do SINAES.
Dessa forma, compreendendo que a avaliação institucional ocorre por meio
de um processo contínuo e sistematizado, a FAZU, através da sua CPA (Comissão
Própria de Avaliação), vem desenvolvendo, desde 2004 um trabalho sucessivo de
avaliação interna com toda a comunidade acadêmica e a sociedade civil.
Essas avaliações são realizadas através da aplicação de questionários com
todos os atores da comunidade acadêmica, onde os dados coletados são analisados
e posteriormente encaminhados para os setores administrativo e financeiro da
instituição com as devidas recomendações e propostas de melhoria.
Os questionários aplicados foram elaborados levando em consideração os
cinco eixos com as dimensões a serem consideradas no processo de avaliação
institucional, estabelecidos pelo art. 3º da Lei nº 10.861/04, os quais são:
•

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
•

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
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•

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
•

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
•

Eixo 5: Infraestrutura Física

Dimensão 7: Infraestrutura Física

3 – METODOLOGIA

Para fundamentar a autoavaliação da IES a CPA, utilizou-se da pesquisa
documental, especialmente do PDI 2011-2015 bem como, da aplicação de
questionários.
A metodologia empregada nas análises das ações executadas pela CPA,
dentro do PDI e do novo Instrumento de Avaliação Institucional Externa, pela FAZU,
foram:
• Levantamento de dados Institucionais através de planilhas, questionários e
constatações presenciais, verificando os indicadores contidos no Instrumento de
Avaliação Institucional.
•

Ações

sobre

demandas

do

público

interno,

docentes,

técnicos

administrativos e discentes.
• Intervenções em tempo oportuno junto a Direção da FAZU sobre as
demandas de melhorias constatadas.
• Tratamento dos dados obtidos e redação do Relatório Institucional.
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DESENVOLVIMENTO/ANÁLISE

DOS

DADOS

E

INFORMAÇÕES/AÇÕES

PREVISTAS

O Desenvolvimento do Relatório de Avaliação Institucional está estruturado
nos cinco Eixos Avaliativos, contemplando as 10 dimensões do SINAES. Foram
realizadas, simultaneamente com a descrição dos dados levantados, as análises
pertinentes e as sugestões de ações mitigadoras.

3.1 - Caracterização da Pesquisa

A pesquisa realizada se caracteriza como exploratória por fornecer
informações capazes de gerar dados, visto que “a maioria dos projetos de pesquisa
exploratória produz dados qualitativos” (ZIKMUND; BABIN, 2011, p. 114, grifo do
autor).
Os questionários aplicados são do tipo padronizado, contendo questões
fechadas, de múltipla escolha, elaboradas a partir das 10 dimensões estabelecidas
pelo SINAES.

3.2 – Coleta de dados

A coleta de dados se deu através de aplicação de questionários com os
elementos da comunidade acadêmica, onde o tratamento dos dados se deu de
forma online, através de um software. Essa ferramenta, quando alimentada com o
preenchimento dos questionários transforma os dados obtidos em gráficos e
estáticas, que a partir daí são analisados pela CPA.

4 – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2015

4.1 – Atividades de gestão da CPA

Além das reuniões ordinárias a CPA da FAZU desenvolveu em 2015 as
seguintes atividades:
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•

Continuidade das ações de articulação e integração com os diversos setores
da Faculdade e da Mantenedora;

•

Continuidade

do

desenvolvimento

das

ferramentas

de

pesquisa

(questionários) visando sua utilização para a autoavaliação;
•

Continuidade na aplicação dos instrumentos de autoavaliação para vários
setores da Faculdade;

•

Continuidade na análise dos dados apresentados na autoavaliarão;

•

Continuidade na divulgação de seus resultados para a comunidade interna e
externa;

•

Acompanhamento da legislação educacional e desenvolvimento de estudos
dos dispositivos legais sobre Avaliação Institucional.

4 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

As ações desenvolvidas pela CPA tem como base o núcleo comum das dez
Dimensões da Avaliação Institucional.

Segue a quantidade de participantes das avaliações de desempenho - Da
avaliação institucional: Avaliando IES

Número total IES

Número participantes

Professores

69

69

Técnicos Administrativos

117

40

Alunos Agronegócio

74

67

Alunos Agronomia

455

447

Engenharia Alimentos

1

1

Secretariado Executivo

68

66

Sistemas de Informação

33

33

Sistemas para Internet

17

15

Zootecnia

179

168
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Segue a quantidade de participantes das avaliações de desempenho - Da
avaliação institucional: Avaliação Acadêmica Alunos avaliando docentes

Número total IES

Número participantes

Alunos Agronegócio

74

67

Alunos Agronomia

455

449

Engenharia Alimentos

1

1

Secretariado Executivo

68

66

Sistemas de Informação

33

33

Sistemas para Internet

17

15

Zootecnia

179

170

Instrumentos de coleta de dados
Instrumento de Coleta de dados

Fontes
PDI – PPI – PPC’s – REGIMENTOS –

Análise documental

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2014
– RELATÓRIOS DAS AVALIAÇÕES
EXTERNAS
Coordenadores de Curso – Gestores -

Pesquisas

Diretores
Docentes, Discentes e Técnicos

Questionários

Administrativos

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação

Esta dimensão é avaliada por 3 indicadores, os quais seguem: O primeiro
indicador avalia se o planejamento e a avaliação, especialmente em relação aos
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional da IES estão
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coerentes com o especificado no PDI.
O segundo indicador avalia se a Comissão Própria de Avaliação* está
implantada e funciona adequadamente, há efetiva participação da comunidade
interna (professores, estudantes e técnico-administrativos) e externa nos processos
de autoavaliação institucional, e há divulgação das análises e dos resultados das
avaliações, estando as informações correspondentes acessíveis à comunidade
acadêmica.
E o terceiro indicador avalia se a IES implementa adequadamente ações
acadêmico administrativas baseadas nos resultados da autoavaliação e das
avaliações externas.
A comissão própria de avaliação – CPA - tratando–se de um órgão colegiado
autônomo, previsto no artigo 11 da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, está
devidamente implantado na instituição de ensino, com a afetiva participação de
discentes, docentes, direção acadêmica, representante do técnico-administrativo,
comunidade externa tem que ser melhor trabalhado.
Os resultados da autoavaliação institucional serão apresentados primeiramente
aos órgãos competentes (direção e coordenação), os quais devem sugerir ações de
melhoria nos índices de baixa satisfação dos avaliadores no que diz respeito às
dimensões avaliadas. Posteriormente, será realizada a divulgação à comunidade
acadêmica via relatórios disponíveis no site da FAZU.
Com relação à autoavaliação dos docentes, feita pelos discentes, os resultados
serão encaminhados aos coordenadores de curso, para identificação dos
problemas e tomadas de providências.
Os coordenadores devem encaminhar à CPA o relatório de direcionamento
datado e assinado, bem como o formulário de conscientização dos docentes com
baixo índice de satisfação e as ações para melhoria dos mesmos nas próximas
avaliações.
AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

Adequação

dos Necessidade de maior Aprimorar

questionários
avaliação
eixos

e

de divulgação das Ações instrumentos

aos
as

cinco da

CPA

dez especialmente

e

desenvolver
de

avaliação

junto, institucional.
aos
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discentes.

dimensões

Reestruturação
instrumentos

estabelecidas pelo art.
3º da Lei nº 10.861/04 38%

discente junto

dos

demonstram

do INEP.

falta

conhecimentos
As

utilizadas

para da

avaliação

mudanças, Comissão

subsidiar

Própria

nas Avaliação (CPA).

principalmente,
instalações

de

ao

avaliação

corpo

de administrativo,
em discentes

técnico

docentes

visando

e

maior

estão relação aos resultados efetividade das condições de

avaliações

sendo

de

físicas

da trabalho

e

de agentes

bem-estar

da

dos

comunidade

acadêmica;

da
Aprimorar os instrumentos de

IES.

avaliação das atividades de
Informar o resultado das

ensino, pesquisa, extensão e

avaliações

responsabilidade social junto

para

os

coordenadores, direção

ao

e departamentos da IES;

administrativo,
discentes

Orientação

junto

discentes

sobre

importância

aos

corpo

técnico
docentes,

e

comunidade

externa;

a
dos

Sistematizar as

ações

de

questionários avaliativos

divulgação dos resultados da

e no preenchimento dos

auto-avaliação;

mesmos,
coletar

a

fim

dados

de
que

venham a subsidiar as
melhorias

Divulgar o papel da CPA na
comunidade institucional;

no
Analisar

atendimento;

e

discutir

os

resultados com a Direção
Continuação

do

ciclo

Geral;

avaliativo com aplicação
de
avaliativos

questionários
junto

aos

Aplicação da autoavaliação a
comunidade externa.

alunos ingressantes e os
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Aprimorar

egressos;

institucionais
Articulação
atividades
pesquisa
para

das
de
e

campanhas
em

prol

da

autoavaliação institucional.

ensino,
extensão

promover

formação

as

integral

a
dos

discentes por meio de
ações

educacionais

empreendedoras

e

cidadãs.

-

A

avaliação

Comissão
Avaliação

Própria

da
de

(CPA)

apresenta
potencialidade para os
discentes dos cursos do
curso de Sistemas para
Internet.

Resultados da CPA relacionados a esta dimensão 8

Questionários Técnicos administrativos

Questão 02 - Você tem conhecimento dos resultados da CPA - Comissão Própria de
Avaliação, de maneira:
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Total Geral
8%

19%

8%

18%

47%

Questão 19 - Percebo que as minhas sugestões,encaminhadas para CPA, são
ouvidas e implantadas, de maneira:
Total Geral

20%

10%

5%

42%
23%

Questionário Professores

Questão 01 – Você tem conhecimento da nota do seu curso atribuída pelo MEC por
ocasião da visita in loco (na faculdade)?
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Questão 02 – Você percebe que as suas sugestões, encaminhadas para ouvidoria,
são respondidas, de maneira:

Questão 04 – Você tem conhecimento dos resultados da CPA – Comissão Própria
de Avaliação, de maneira?

14
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Questão 47 – Percebo que as minhas sugestões, encaminhadas para CPA, são
ouvidas e implantadas, de maneira:
Total Geral

21%

19%

1%
10%

49%

Questionário Alunos
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Questão 02 – Você percebe que as suas sugestões, encaminhadas para ouvidoria,
são respondidas, de maneira:
Total Geral

17%
27%
11%

17%
28%

Questão 04 – Você tem conhecimento dos resultados da CPA – Comissão Própria
de Avaliação, de maneira:
Total Geral

25%

28%

8%
24%
15%

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional

Dois indicadores importantes são avaliados nesta dimensão: a primeira que
identifica se as metas e ações propostas no PDI têm sido implementadas de forma
adequada; e a segunda que avalia se os resultados das avaliações externas e
autoavaliação institucional são utilizados para revisão permanente do PDI e se as
ações administrativas têm resultado dos processos de autoavaliação e das
avaliações externas.
O PDI com vigência de 2011-2015 contempla os objetivos para cada uma das
16
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atividades afins (ensino, práticas investigativas como iniciação à pesquisa e
extensão), dos alicerces (gestão, financiamento, informação, infraestrutura, e
comunidade acadêmica). Observando-se todos os objetivos traçados nestas
esferas pode-se dizer que as ações institucionais do período, de uma forma geral,
se deram no sentido de buscar estes objetivos e que a estrutura regulatória e
administrativa busca funcionar de forma relativamente eficaz, no sentido de que se
busca alcançar os objetivos traçados.
Observou-se que os objetivos e compromissos da instituição estão explicitados
em documentos oficiais, ou seja, no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,
no Projeto Pedagógico Institucional – PPI e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos
– PPC’s.
A FAZU, conforme previsto em PDI 2011-2015 está atendendo ao propósito de
sua

missão

institucional,

ministrar

Educação

Superior

de

qualidade

e

especializada para a formação de profissionais éticos empreendedores capazes
de atuar no processo de melhoria da qualidade de vida da sociedade.
Possui 6 cursos em funcionamento. São cursos de graduação de nível superior
com Projetos Pedagógicos estruturados e periodicamente revisados.
A instituição oferece oportunidades de capacitação e de qualificação de seu
corpo docente, através de cursos direcionados aos mesmos.
Com relação às práticas pedagógicas e administrativas, as mesmas estão de
acordo com o objetivo da instituição, identificando resultados, dificuldades,
carências, possibilidades e potencialidades.
Os mecanismos utilizados para a realização efetiva, modificação e revisão do
PDI se dá através de reuniões realizadas com o Núcleo Docente Estruturante,
órgãos administrativos e demais órgãos colegiados da FAZU.
O processo de autoavaliação institucional acontece de forma significativa, o
índice de participação dos acadêmicos no ano de 2015 foi considerado
insatisfatório pela CPA.
A divulgação dos resultados da autoavaliação institucional é realizada
primeiramente

ao

Diretor

Acadêmico,

às

Coordenações

de

Cursos

e

posteriormente a comunidade acadêmica, por meio de murais e ambiente online.
Após os resultados da autoavaliação institucional e apresentação dos mesmos
aos órgãos competentes (direção e coordenação) também são sugeridas ações
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de melhoria para os índices de baixa satisfação dos avaliadores no que diz
respeito às dimensões avaliadas.
A CPA atua juntamente com a direção e as coordenações em busca de
melhorias, revisão e atualização dos processos acadêmicos da IES.
\AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

Construção do PDI e
PPI, documento básico
e

norteador

dos

trabalhos pedagógicos.
Reconhecimento

do

curso de Sistemas para
Internet

Os

docentes

apresentaram

baixo

conhecimento sobre o

Reconhecimento Curso PDI

e

tiveram

participação

Agronegócio
Protocolo do processo
de recredenciamento da

baixa
na

elaboração e definição

Divulgar o PDI e PPI à
comunidade institucional de
forma mais direta e não
apenas por meio eletrônico
como é feito atualmente.

do PDI.

Discussão

IES.

sistemática

da

O PDI deve ser mais e direção com os docentes e

Os docentes conhecem melhor divulgado entre técnico-administrativos na
o projeto pedagógico os alunos de todos os elaboração do próximo PDI.
dos cursos que atuam o cursos.
que

possibilita

melhor

formação

uma
dos Conhecimento

discentes.
-

Os

objetivos

docentes

contribuído

de

tem

dos

institucionais

em relação à extensão.

forma

satisfatória para que a
instituição atenda a sua
missão.
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Questionário Técnicos Administrativos

Questão 03 - Você tem conhecimento da Missão da FAZU, de forma:
Total Geral
0%
18%

0%

42%

40%

Questão 04 - Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FAZU, de maneira:
Total Geral

13%
5%

30%

15%

37%

Questionário Professores

19

Relatório de CPA – Comissão Própria de Avaliação – 2015

Questão 05 - Você tem conhecimento da Missão da FAZU, de forma:

Questão 06 - Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FAZU, de maneira:

Questionários Alunos

Questão 05 - Você tem conhecimento da Missão da FAZU, de forma:
Total Geral

6%

0%

17%
39%

38%

Questão 06 - Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
FAZU, de maneira:
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Total Geral

27%

28%

7%

14%

24%

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição

Esta dimensão é avaliada por 03 indicadores, o primeiro avalia a coerência das
ações de responsabilidade social com as políticas constantes dos documentos
oficiais. O segundo indicador verifica as Relações da IES* com a sociedade; setor
público, setor privado e mercado de trabalho. O terceiro indicador avalia as
Relações da IES com a sociedade: inclusão social. E o quarto indicador avalia as
Relações da IES com a sociedade: defesa do meio ambiente, da memória cultural,
da produção artística e do patrimônio cultural.
A FAZU tem parceria com escolas do campo de estágio na qual oportuniza
palestras aos docentes destas Instituições, avaliações psicopedagógicas de
alunos com problemas de aprendizagem.
A IES oferece às empresas parceiras, programas de acesso à graduação para
os seus funcionários. A Biblioteca Central fica acessível à comunidade externa.
No que diz respeito às relações da FAZU com a sociedade no que diz respeito
à Inclusão Social a mesma apresenta aspectos arquitetônicos e pedagógicos que
demonstram o comprometimento com a diversidade, trabalhando para que o corpo
discente e o corpo docente compreendam que as diferenças devem ser vistas e
entendidas como direito e que conviver com qualquer que seja a diferença (ou
diferente) é construir relações de respeito, igualdade social e igualdade de
21
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oportunidades indispensáveis em uma sociedade cidadã. Nesse sentido, oferece
meios para viabilizar o ensino às Pessoas com Necessidades Especiais, sejam
em estrutura física como no apoio didático-pedagógico.
Aos alunos com deficiência visual foi disponibilizado o sistema DOSVOX, onde
os mesmos podem ouvir as apostilas/livros dos cursos. Nas aulas tem-se o
intérprete de Libras. A disciplina de Libras faz parte da grade curricular de forma
obrigatória.
A Instituição busca cumprir toda a legislação referente à acessibilidade física,
cultural e pedagógica de seu alunado, pautando sua prática no direito dos sujeitos
à educação, independente de suas características individuais.
Crianças das escolas públicas do município da Uberaba e região próxima
visitam a FAZU, em especial a fazenda-escola, como espaço de diversão e de
produção do conhecimento.
Nos momentos de estágio, os acadêmicos são orientados e acompanhados por
um professor orientador preparado para atuar com estágios.
Há inúmeras atividades promovidas pela FAZU que envolve a comunidade
local, participação em eventos do município, palestras, campanhas solidárias.
As Relações da IES* com a sociedade: defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, a CPA verificou que a
FAZU está envolvida em práticas de conscientização ambiental, onde se destaca
na defesa do meio ambiente, pela participação no Conselho Municipal do Meio
Ambiente. As questões ambientais estão sempre presentes em ambos os cursos e
modalidades visto que na grade destes o tema é tratado transversalmente,
especificamente na formação de docentes. Os acadêmicos, são constantemente
incentivados

pelos

coordenadores

e

professores

com

ações

para

a

sustentabilidade e preservação ambiental.

AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES

E

SUGESTÕES
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A

responsabilidade

social se expressa pelas
parcerias da FAZU com
a sociedade nos seus
A criação de um programa

mais diferentes campos,
por meio de projetos e
ações que motivam ao
entrosamento
intenso

mais

com

a

vida

Baixa participação dos
docentes nas atividades
de

responsabilidade

social.

Maior compromisso dos Apesar

dos

projetos

discentes nas atividades descritos, a instituição
responsabilidade precisa

Foi

desenvolvido

programas
social

ter

participação

social.

de

aos

apoio

discentes

(acessibilidade
ensino,

ao

permanência,

pesquisa,

extensão

e

entretenimento).

uma
mais

efetiva, permanente e
estruturada em projetos
sociais, uma vez que ela
tem o importante papel
de promover a cidadania
e elevação social junto
às comunidades local e
regional.

há

cursos

de

nivelamento acadêmico, Extensão voltados para
bolsas de estudos para a

área

estudantes

carentes, Responsabilidade

monitoria.

Social.

entende-se
inclusão

não

que

a

se

faz

para

a

Responsabilidade social da
IES.

Acadêmica,

da

os

Coordenadores de Curso,
Mantenedores para análise
das atividades, eventos e
campanhas sociais.

Aperfeiçoamento
Projetos

de

de
Extensão

Comunitária voltado para a
Responsabilidade Social.

Estão
projetos

Implantação e execução
do projeto alfabetização, Não

voltado

Reuniões com a Diretoria

comunitária.

de

contínuo

IES

sendo

elaborados

promovidos

pela

relacionados

à

conscientização ambiental e
reciclagem de papel.

apenas com aspectos
na estrutura física, mas
no apoio total ao aluno
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com

necessidades

especiais.
Todas

as

áreas

e

instalações
Instituição

da
facilitam

acesso,

o

convívio,

trabalho e estudo dos
portadores

de

necessidades especiais,
pois existem rampas de
acesso,

corrimão,

banheiros adaptados e
laboratório

de

informática adaptado.
A

Instituição

consciência

tem

de

sua

responsabilidade social
como fonte geradora de
ações de inclusão social
e assistência a grupos
sociais

discriminados.

Para

isso,

são

realizadas
campanhas

as
de

“Trote

Solidário”, que no ano
de

2015

os

ingressantes, os alunos
veteranos

e

os

funcionários
participaram.
Constatou-se

também

que a IES utiliza uma
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política de financiamento
e

bolsas

de

estudo,

benefício concedido ao
estudante, beneficiando
diversos

alunos,

participação

com
no

PROUNI,

monitorias,

estágios,

bolsas

de

Estudos por empresas
conveniadas,

com

descontos

parciais,

Financiamento - FIES,
Educa mais Brasil.
Para alguns funcionários
são

oferecidos

descontos e bolsas de
estudos em cursos de
graduação

ou

graduação

pósda

Instituição,

além

cursos

de
de

aperfeiçoamento.
A Biblioteca disponibiliza
o

espaço

para

os

artistas da cidade e da
região
trabalhos,

expor
a

seus

chamada

“Mostra Cultural”.
Existem

terminais

autoatendimento

de
para

agilizar a emissão de
boletos e acesso aos
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serviços

online

da

FAZU.
O tema Étnico-Racial é
abordado nas disciplinas
dos cursos.

Técnicos Administrativos

Questão 05 - Na sua opinião as atividades de Solidariedade/Responsabilidade
Social desenvolvidas pela FAZU, são:
Total Geral

8%

5%
20%

30%

37%
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Professores

Questão 08 - Na sua opinião as atividades de Solidariedade/Responsabilidade
Social desenvolvidas pela FAZU, são:

Alunos
Questão 08 - Na sua opinião as atividades de Solidariedade/Responsabilidade
Social desenvolvidas pela FAZU, são:
Total Geral

12%
7%

33%

14%

34%

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

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

Esta dimensão é avaliada por 7 indicadores. O primeiro indicador a ser avaliado
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são as políticas de ensino, pesquisa e extensão, para verificar se estão coerentes
com o proposto no PDI.

POLÍTICAS PARA O ENSINO:

As políticas vinculadas ao ensino estão alinhadas com a missão institucional e
os objetivos expressos no Regimento Geral, em consonância com a legislação e
normas estabelecidas pelo Ministério da Educação.
No ensino de graduação foram apresentados diversos exemplos de políticas
para a pesquisa, ensino e extensão que evidenciam a coerência com o PDI.
Os cursos de graduação da FAZU são pautados pelas diretrizes curriculares
nacionais e visam à formação profissional integral.
A seguir, têm-se o resultado das avaliações do ENADE nos anos de 2010 e
2013:

Curso de Agronomia
Códig Modalidad
Grau
Curso UF Municípi ENAD CPC CC
15159 Presencia Bacharela Agrono MG Uberaba
2
3
4
Curso Secretariado Executivo
Códig Modalida
Gra
Curso UF Municípi ENAD CPC CC
49210 Presenci Bacharela Secretaria MG Uberab
4
3
5
al

do

do

a

Curso Sistemas para Informação
Códig Modalidade
Gr
Curso
UF Municípi ENAD CP C
82994 Presencial Bacharela Sistemas M Uberaba
3
3
4
do

de

G

Informaçã
Curso Sistemas para Internet
Código Modalidad
Grau
Curso UF Municípi ENAD CP C
117039 Presencia Tecnológic Sistema M Uberaba
3
6

l

o

s

G

para
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Curso Zootecnia
Códig Modalidad Grau
Curso
UF Municípi ENAD CP C
15158 Presencial Bacharelad Zootecni M Uberaba 3
3
3
O Curso de Agronegócio realizará a primeira prova do ENADE em 2016.

Com o resultado do ENADE 2013, a direção acadêmica instaurou uma Auditoria
Acadêmica para averiguar os motivos da queda de desempenho dos acadêmicos
do curso de Agronomia. Foi verificado os pontos que precisam ser melhorados e as
ações a serem realizadas para que o desempenho do ENADE no ano de 2016 seja
melhorado.
Um projeto detalhado de ações visando ao próximo ENADE de Agronomia,
Zootecnia e Agronegócio foi constituído e aplicado no ano de 2015 e será aplicado
durante todo ano de 2016.

POLÍTICAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

As Políticas para a Pós-Graduação lato sensu na modalidade presencial e a
distância, foram desenvolvidas em conformidade, com a lei de Diretrizes e Bases
9.394/96 e cabe ressaltar que os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu,
ofertados atendem às Diretrizes Curriculares Nacionais e demais normas vigentes
para a educação. Seguindo as referidas legislações, o programa de pós-graduação
lato sensu da FAZU, ofertou os seguintes cursos:

Pós-graduação FAZU

- Manejo de Pastagem.
- Nutrição e Alimentação de Ruminantes.

Pós-graduação FAZU-REHAGRO

- Pós-graduação em Produção de Gado de Corte
- Pós-graduação em Produção de Grãos
- Pós-graduação em Gestão e economia do Agronegócio
29
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- Pós-graduação em Nutrição de Bovinos de Leite
- Pós-graduação em Nutrição de Bovinos de Corte
- Pós-graduação em Pecuária Leiteira
- Cafecultura
- Produção de grãos

Pós-graduação FAZU-EDUFORMA:

- Supervisão, inspeção e orientação escolar.
- Educação especial e inclusiva.

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Foi implantado no ano de 2015 o setor para o Programa de Incentivo à Pesquisa
e extensão previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional, e, a direção
acadêmica, as Coordenações dos Cursos e de Ensino incentivam seus docentes
para a publicação e produção de artigos científicos junto com alunos dos cursos
ofertados de modo a traduzir cientificamente práticas e intervenções pautadas nas
vivências dos alunos enquanto profissionais em formação.
Foram ofertadas as seguintes bolsas de pesquisa:

AGRONOMIA
Nome do aluno: Antônio Marcos Paiva Cardoso Júnior
Bolsista PIBIC: SIM
Título
projeto:

do Avaliação do custo benefício da recuperação e reforma de
pastagens sobre diferentes tratamentos

Nome do aluno: Dinamara Cândida Ferreira
Bolsista PIBIC: NÃO
Título
projeto:

do Crescimento de mudas de tomateiro tratadas com
rizolyptus®

Nome do aluno:Jesus Ferreira Andrade
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Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto:

Adubação

nitrogenada

no

desenvolvimento

de

brachiariadecumbensecynodondactylon

Nome do aluno: Letícia Mota Pessato
Bolsista PIBIC: NÃO
Título
projeto:

do

Avaliação da eficiência de produção de forragem no
sistema de integração lavoura e pecuaria, consorciando
milho x brachiaria mg4 e milho x mombaça

Nome do aluno: Lucas Antoniassi Tuissi
Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto:

Resposta do feijoeiro em aplicação de fertilizantes
foliares nas bases de nitrogênio (N) e aminoácidos

Nome do aluno: Marcos Ricarte Ribeiro
Bolsista PIBIC:SIM
Título do projeto:

Biometria e produtividade de variedades de mandioca
tipo mesa para o Triângulo Mineiro

Nome do aluno:Vinicius Alberto de Melo
Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto:

Doses de ureia e fixação biológica de nitrogênio em
Tifton 85

Nome do aluno: Wanessa Cecília Pereira Siqueira
Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto:

Efeito da adubação nitrogenada em diferentes estádios
da cultura do milho (Zea mays)

SECRETARIADO EXECUTIVO
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Nome do aluno: Carla Aparecida Rodrigues dos Santos
Bolsista PIBIC: NÃO
Título
projeto:

do

As redes sociais e suas influências no comportamento e
na produtividade das secretárias executivas no ambiente
de trabalho

ZOOTECNIA
Nome do aluno: Érika Rodrigues Barbosa
Bolsista PIBIC: NÃO
Título
projeto:

do Produção de biogás do esterco de coelhos alimentados
com polpa cítrica

Nome do aluno: Giselle Caroline Naves de Aquino Ribeiro
Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto:

Ganho de peso médio diário de coelhos alimentados
com diferentes fontes de fibra

Nome do aluno: Sávio Bahia
Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto: Uso de polpa cítrica na alimentação de coelhos

Nome do aluno: Michelle Tonani de Melo
Bolsista PIBIC: SIM
Caracterização morfométrica, estudo de adaptabilidade
Título do projeto: e desenvolvimento de potros Friesian nascidos no
Brasil.

Nome do aluno:Rodrigo Suhadolnik Silveira
Bolsista PIBIC: SIM
Título do projeto:

Prova de eficiência alimentar com a socil e experimento
de bem-estar e qualidade de carcaça.
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POLÍTICAS PARA EXTENSÃO

A Extensão é vista como a forma de articulação entre faculdade e sociedade por
meio de diversas ações, ou seja, é a FAZU além dos seus muros e das barreiras
geográficas, de forma a interagir com a comunidade, visando à troca de saberes e
construindo assim uma faculdade privada de qualidade. Cursos ofertados:

- Curso de Escrituração Zootécnica e PRODUZ.
- Curso de Casqueamento e Ferrageamento de Equinos.
- Curso de GPS na Agropecuária.
- Curso de Pecuária de Corte do ABC ao Z.
- Porteira Adentro

Em relação à formação continuada, foram criados cursos de aperfeiçoamento
profissional, destinados a docentes. A seguir, o programa de aperfeiçoamento
profissional que foi trabalhado no final de 2015:

Palestra: O papel do professor na formação profissional frente às novas gerações
do corpo discente. Convidado: Prof. MSc. Paulo Cesar Fantinato – Agregare DPO
Ltda.
Oficina: Práticas metodológicas no Ensino Superior.
Oficina: Práticas metodológicas no Ensino Superior.
Educação à Distância: Inserção da FAZU nos mercados de ensino nacional e
internacional Convidado: Prof. Dr. Francisco Botelho

Palestra: Metodologias ativas no ensino superior. Convidado: Prof. MSc. Paulo
Cesar Fantinato – Agregare DPO Ltda.
Oficina: Metodologias ativas: Aplicada aos perfis e habilidades dos cursos da
FAZU.
Oficina: Metodologias ativas: Aplicada aos perfis e habilidades dos cursos da
FAZU.
Bases da Competitividade: Impacto nas Organizações de Ensino Convidado: Prof.
Dr. Fernando Cury-ESALQ/USP
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AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

As

ações

foram

planejadas

cumpridas,

em

sua maioria, no ano de Entretanto
ainda

2015.

o

atingiu

objetivo

manter
Os

não

50%

de
dos

foram docentes em regime de

resultados

Fazer

uma

análise

dos

motivos que levam a baixa
produção cientifica por parte
dos docentes.

analisados cruzando-se tempo integral.
os

dados

do

Projeto

Estimular a produção de
Pouca participação dos

Pedagógico
Institucional,

com

a docentes nas atividades
que de pesquisa.

documentação

artigo científico por parte dos
discentes para publicação e
apresentação.

demonstra as políticas
Baixa

institucionais

produção

de

programas
de
por Criar
continuada
e
serem implementadas, e parte dos docentes para educação
e extensão para formação
com o resultado dos publicação
docente.
questionários realizados apresentação.
implementadas

e

a artigos

com o corpo docente e
discente.

Reuniões
Diretoria

com

científicos

Manter atualizado toda a
Os programas dos cursos parte documental, PDI, PPI,
de pós-graduação são PPC, regimento interno.

a elaborados

a

fim

de

Acadêmica, atender as exigências do
mercado de trabalho e a

Supervisores,
Coordenadores

de titulação

Constituir o

conselho

de

Ensino EAD

acadêmica

Curso, Coordenadora de exigida dos professores
Pós-Graduação

para atende aos padrões para

análise e discussão do cursos lato sensu.
PPI,

resultado

avaliações

das

realizadas

com o corpo docente e
discente

e

das
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atividades

da

coordenadoria.

Continuidade

das

atividades de pesquisa;

Continuidade

na

realização de atividades
complementares no
âmbito da IES (Eventos
Científicos).

Continuidade

na

realização

Visitas

técnicas contemplando a
interdisciplinaridade e a
integração entre a teoria
e a pratica;

O método utilizado para
a

avaliação

dimensão

foi

desta
o

análise

de
da

documentação
consolidada
expresse

que

as

políticas

institucionais do ensino
de graduação e de pósgraduação, a pesquisa e
a extensão, bem como
os

questionários

realizados
corpo

já

junto

ao

docente

e
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discente da Instituição.

A

concepção

currículo

do

e

organização

a

didático-

pedagógica

está

de

acordo com as diretrizes
curriculares, bem como
com missão da IES.
Existe

um

grande

compromisso

com

a

pesquisa e a extensão
tendo

em

vista

formação

a

de

um

departamento

de

Extensão, Pesquisa e
Pós-Graduação.
A

Instituição

tem

atingido seus objetivos
de manter um quadro de
docentes

com,

pelo

menos, 50% de mestres
e doutores.
A FAZU tem uma forte
política institucional para
criação e manutenção
de pós-graduação, com
reconhecida
em

nível

busca

qualidade
nacional,

uma

integração
graduação

e

constante
da
com

pósa
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graduação.
Para o ano de 2016
espera-se a implantação
de uma Coordenadoria
de Extensão, Pesquisa e
Pós-Graduação EaD.
Em 2015, a Faculdade
promoveu parcerias com
instituições
Internacionais.
Criação

do

Internacional

setor
da

faculdade.

Professores

Questão 01 - Você tem conhecimento da nota do seu curso

atribuída pelo MEC

por ocasião da visita in loco (na faculdade)?

Questão 07 - Você conhece a Matriz Curricular do meu Curso, de forma:
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Questão 12 - Você percebe que a FAZU desenvolve os quatro (4) pilares da
educação, conforme a UNESCO: aprender a fazer; aprender a conhecer; e aprender
a viver juntos, de maneira:

Questão 13 - Na sua opinião o Núcleo de Pesquisa e Extensão, meio do PIC Programa de Iniciação Cientifica, desenvolve pesquisas para a comunidade, de
forma:
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Questão 16 - Na sua opinião o atendimento Pedagógico (Márcia Carvalho) da
FAZU, funciona de forma:

Questão 19 - Na sua opinião você tem liberdade de participar, de fazer sugestões
para melhorar o curso:

Questão 21 - Na sua opinião a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) é:
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Questão 22 - Na sua opinião a atuação do Colegiado do Curso é:

Questão 26 - Você considera que a biblioteca tem feito aquisição de livros atuais e
importantes, que melhoram a busca por conhecimento dentro da sua área:

Questão 41 - Na sua opinião o curso oferece atividades de aplicação prática dos
conteúdos estudados de forma:
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Questão 42 - Você conhece o Projeto Pedagógico do seu curso (PPC)?

Questão 43 - O Projeto Pedagógico do Curso está sendo desenvolvido de forma...

Questão 44 - O programa de estágio funciona de forma:
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Questão 49 - Na sua opinião os setores da fazenda escola estão adequadamente
planejados para atender as atividades acadêmicas de forma:

Questão 55 - Você tem conhecimento sobre o Núcleo de Línguas da FAZU?

Alunos

Questão 01 – Você tem conhecimento da nota do seu curso atribuída pelo MEC por
ocasião da visita in loco (na faculdade)?
Total Geral
0%
0%
0%

45%
55%
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Questão 07 – Você conhece a Matriz Curricular do meu Curso, de forma:

Total Geral

10%
6%
38%
13%

33%

Questão 11 - Em sua opinião o professor(a) é comprometido com a educação de
qualidade, de forma:
Total Geral
1%
5%
8%

27%
59%

Questão 12 – Você percebe que a FAZU desenvolve os quatro (4) pilares da
educação, conforme a UNESCO: aprender a ser; aprender a fazer; aprender a
conhecer; e aprender a viver juntos, de maneira:
Total Geral

10%
8%
37%
13%

32%
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Questão 13 – Na sua opinião o Núcleo de Pesquisa e Extensão, por meio do PIC Programa de Iniciação Cientifica, desenvolve pesquisas para a comunidade, de
forma:
Total Geral

14%
6%

34%

15%

31%

Questão 16 - Na sua opinião o atendimento Pedagógico (Márcia Carvalho) da
FAZU, funciona de forma:
Total Geral

6%
8%
40%

12%

34%

Questão 17 – Na sua opinião a utilização dos laboratórios para o desenvolvimento
de práticas pedagógicas, funciona de forma:
Total Geral

9%

4%

37%

14%

36%
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Questão 20 - Na sua opinião você tem liberdade de participar, de fazer sugestões
para melhorar o curso:
Total Geral
0%
0%
0%
24%

76%

Questão 21 – Na sua opinião a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) é:
Total Geral

21%
34%
5%
10%

30%

Questão 22 – Na sua opinião a atuação do Colegiado do Curso é:
Total Geral

12%
7%

34%

14%

33%
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Questão 24 – Na sua opinião o coordenador do seu curso está disponível para
atende-lo quando você precisou.
Total Geral
4%
2%
15%

59%

20%

Questão 25 – O professor desempenha o seu papel em sala de aula, de forma:
Total Geral
0%
4%
8%

29%
59%

Questão 41 – Na sua opinião o coordenador do curso se empenha no
desenvolvimento e na qualidade do curso de forma:
Total Geral

4% 2%
10%

53%
31%
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Questão 42 - Na sua opinião o coordenador de curso se empenha na solução dos
problemas de forma:
Total Geral

5% 3%
10%

50%

32%

Questão 43 – Na sua opinião o coordenador de curso se relaciona com os alunos
de forma:
Total Geral
2%
4%
8%

27%

59%

Questão 44 – Na sua opinião o curso está correspondendo às suas expectativas de
forma:
Total Geral

5% 2%
16%
40%

37%
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Questão 45 – Na sua opinião o curso oferece atividades de aplicação prática dos
conteúdos estudados de forma:
Total Geral

2%

14%

33%

19%

32%

Questão 46 – Você conhece o Projeto Pedagógico do seu curso (PPC)?
Total Geral
0%
0%
0%

48%

52%

Questão 47 – O professor apresentou o plano de ensino da disciplina no início do
semestre?
Total Geral
3%
6%

0%
0%

91%
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Questão 48 – O professor domina o conteúdo e está atualizado?
Total Geral
0%
0%
0%

6%

94%

Questão 49 – Na sua opinião o professor se relaciona com os alunos de forma:
Total Geral
1%
4%
6%

27%
62%

Questão 50 – O professor cumpre pontualmente suas funções?
Total Geral
1%

2%
6%
14%

77%
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Questão 51- Você confia no trabalho do coordenador do seu curso?
Total Geral
0%

6%

0%

7%

87%

Questão 52 – Na sua opinião a didática do professor contribui para a aprendizagem
de forma:
Total Geral
1%
4%
8%

27%
60%

Questão 53 – Na sua opinião o professor incentiva a autonomia intelectual do aluno
de forma:
Total Geral
1%
4%
7%

32%

56%
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Questão 54 – O professor é disponível para o esclarecimento de dúvidas?

Total Geral
1%

2%
6%
16%

75%

Questão 56 – A compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o conteúdo
trabalhado acontece de forma:
Total Geral
1%
4%
7%

29%
59%

Questão 57 – A vista de prova realizada pelo professor esclarece as suas duvidas
de forma:
Total Geral
1%
4%
6%

28%
61%
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Questão 58 – No desenvolvimento das disciplinas a relação teoria-prática acontece
de forma:
Total Geral

6% 3%
7%

55%
29%

Questão 59 – As visitas técnicas e trabalhos de campo desenvolvidos na disciplina
têm relação com os conteúdos?
Total Geral
0%
15%

0%

7%

78%

Questão 61 – O programa de estágio funciona de forma:
Total Geral

18%
30%
9%

14%
29%
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Questão 65 – Na sua opinião o gerente da fazenda se relaciona com os alunos de
forma:
Total Geral

22%
31%

11%

12%

24%

Questão 68 – O trabalho realizado pela professora de estagio (Tatiana Berber)
atende as suas necessidades de forma:
Total Geral

30%

30%

4%
10%

26%

Questão 69 - Você tem conhecimento sobre o Núcleo de Línguas da FAZU?
Total Geral
0%
0%
0%
24%

76%
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 4 - Comunicação com a sociedade

A dimensão quatro é composta por 3 indicadores, onde o primeiro avalia se as
ações de comunicação com a sociedade praticadas pelas IES estão coerentes
com o PDI. O segundo indicador avalia se os canais de comunicação e sistemas
de informação para a interação interna e externa funcionam adequadamente. O
terceiro indicador avalia se a ouvidoria está implantada, funciona segundo padrões
de qualidade claramente estabelecidos, dispõe de pessoal e infraestrutura
adequada, e os seus registros e observações são efetivamente levados em
consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas.
De forma geral, percebeu-se durante o processo de avaliação do PDI que as
ações de marketing propostas são diferenciadas de acordo com o produto que
precisa ser oferecido. Em cada campanha de produto, faz-se uma comunicação
diferente aos diversos públicos: professores e coordenadores, administrativo,
parceiros; alunos; prospectos; dependendo do objetivo, informação e produto. Os
canais mais utilizados são: comunicado, e-mail, vídeo, SMS, mídia em geral.
Por si só essa informação atende ao pressuposto de oferecer uma boa
comunicação com a sociedade. Porém, o preocupante com relação a isso diz
respeito ao fato relatado de que os alunos e parceiros têm pouco hábito de buscar
essa informação, fazendo com que em alguns momentos a comunicação não
aconteça.
A ouvidoria é representada em forma de um Sistema de Atendimento destinado
a alunos, assistentes acadêmicos, parceiros e a comunidade interna e externa da
IES.

AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

A

política

comunicação
informação

de É
e

evidente,

de eventualmente

que Criar

manual

de

ocorra procedimentos internos em

da uma má comunicação cada

departamento

da
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instituição contempla a entre

coordenador, Instituição.

integração das ações de professor e aluno, mas
e geralmente

Endomarketing

esses

Benchmarketing, com a desentendidos
finalidade de participar resolvidos
do

de

forma

da

IES

documentos

impressos para auxiliar no
atendimento ao aluno.

de amigável e respeitosa.

processo

formação

de

são

Colocar em todos os setores

Maior divulgação das ações

opinião

departamentos da CPA, através de cartazes
que
há espalhados pela Instituição;
ruídos na comunicação apontam
pública,

minimizar Os

de

interna, de atualizar as necessidade de maior Uma
preocupação
diz
dos respeito ao fato relatado de
informações referentes divulgação
ao
mercado procedimentos
que os alunos e têm pouco
concorrente, bem como administrativos
de socializar aquelas de acadêmicos,
interesse

a diminuir erros.

para

comunidade acadêmica
e

para

a

e hábito
de
buscar
visando informações, fazendo com
que em alguns momentos a
comunicação não aconteça.
houve Seria o caso de repensar a

gestão Não

gerencial da Instituição.

armazenamento

A comunicação com a

adequando quanto aos criação
relatórios da ouvidoria, alunos.

sociedade,

interna

e

externa, é realizada pela
área de Comunicação,
responsável

pelo

trabalho

de

divulgação
externa

interna

dos

e

eventos,

além de toda divulgação
institucional,

usando

como

e-mail,

canais:

fazendo

com

ficassem

“espalhados”

modo que não possam
usados

amostragem.

de

hábitos

nos

uma

forma

de

que

por diversos setores, de

ser

Endomarketing,

forma da comunicação ou a

Criar

armazenar

os

dados

da

projetos

de

ouvidoria.

como Desenvolver

ações de responsabilidade
social

que

envolvam

os

acadêmicos da graduação.

marketing, murais, site,
mídias
impressos

sociais,
e

o

que
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melhor

se

enquadrar

para cada objetivo de
comunicação.
O

site

da

instituição

divulga as informações
sobre a instituição, o
que

possibilita

ao

público interno e externo
o

conhecimento

história,

da
do

funcionamento,
diferentes
ofertados,

dos
cursos

da

pós-

graduação, as oficinas,
os

eventos,

professores,

os
dentre

outros. Também permite
o

acesso

à

matriz

curricular e informações
específicas

de

cada

curso.
Além disso, auxilia na
divulgação e captação
de novos alunos, porque
permite o acesso ao
Edital do Vestibular e a
realização da inscrição
para este.
Também é utilizado o
Twitter,

Orkut

Facebook

de

institucional,

e
forma
para
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comunicação direta com
o

público

interno

e

externo.
A Ouvidoria, setor criado
especialmente

para

ouvir clientes internos e
externos, por meio do
site , telefone, e-mail e
formulários
tem

próprios,

aprimorado

seus

serviços e não deixa
nenhuma

reclamação,

sugestão ou elogio sem
resposta.
Alguns

aspectos

da

cultura e da identidade
organizacional

foram

reavaliados, tais como:
missão, visão e valores
da IES, que passarem a
ser reafirmados para as
comunidades interna e
externa e elaboradas no
PDI.
O conteúdo do Manual
do Aluno também foi
reavaliado,

foram

realizadas alterações.
Os departamentos no
geral

estão

se

dedicando a trabalhar
com

os

diversos
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regulamentos e manuais
no sentido de esclarecer
as dúvidas dos alunos e
de fornecer informações
pertinentes

a todo o

funcionamento

e

regulamentação da IES.
Há disponível no site
informações

sobre,

divulgação de notícias,
contato

com

os

departamentos,
divulgação de parcerias,
benefícios e realização
de eventos.
A Avaliação Institucional
também foi um meio
utilizado para coleta de
dados sobre o corpo
docente,

discente

e

técnico-administrativo
da Instituição.
Cada vez mais a página
da FAZU na internet
firma-se como grande
instrumento

de

comunicação interna e
externa e está sendo
elaborado um novo site
da IES.
As

ações

comunicação

de
com

a
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sociedade
pelas

praticada
IES

coerentes

estão

com

as

definidas no PDI.
A IES disponibiliza todos
os

Regulamentos,

manuais e regimentos
no site.
A coordenação de cada
curso

de

graduação

atende aos alunos com
problemas

pessoais,

dedicando-se,

na

medida do possível, a
buscar

soluções

encaminhá-los

e
aos

setores

devidos:

psicopedagógico,
administrativo,
secretaria,

financeiro

entre outros.
É considerada positiva a
comunicação

entre

alunos e professores.
Aplicação do Projeto de
ações para melhoria no
desempenho dos alunos
no

ENADE

2015/2016,

já

de
em

andamento.
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Técnicos Administrativos

Questão 13 - Na sua opinião a internet sem fio (wifi), é:
Total Geral

0% 8%
32%
30%

30%

Questão 19 - Percebo que as minhas sugestões, encaminhadas para CPA, são
ouvidas e implantadas, de maneira:
Total Geral

10%

20%

5%

42%
23%

Questão 23 - O setor de Marketing atende suas expectativas de forma:
Total Geral

5%

5%
33%

13%

44%

Professores
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Questão 04 - Você tem conhecimento dos resultados da CPA - Comissão Própria de
Avaliação, de maneira:

Questão 18 - Na sua opinião o ambiente online é eficiente para mantê-lo informado
e atualizado sobre as atividades desenvolvidas na instituição?

Questão 25 - Na sua opinião, o portal Aluno/Professor Online contém as
informações necessárias para o desenvolvimento suas atividades acadêmicas de
forma:

61

Relatório de CPA – Comissão Própria de Avaliação – 2015

Questão 54 - O setor de Marketing atende suas expectativas de forma:

Alunos
Questão 02 - Você percebe que as suas sugestões, encaminhadas para ouvidoria,
são respondidas, de maneira:
Total Geral

17%
27%

11%

17%
28%

Questão 04 - Você tem conhecimento dos resultados da CPA - Comissão Própria de
Avaliação, de maneira:
Total Geral

25%

28%

8%
24%
15%
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Questão 15 - Na sua opinião o representante do Diretório Acadêmico (DA) participa
das instâncias administrativas da FAZU como representante dos alunos, de forma:
Total Geral

9%
33%

17%

15%
26%

Questão 18 - Na sua opinião o ambiente online é eficiente para mante-lo informado
e atualizado sobre as atividades desenvolvidas na instituição?
Total Geral

16%

0%

84%

Questão 19 - Você considera que a comunicação entre aluno(a)/professor(a),acontece
de forma:
Total Geral
1%
5%
8%

27%
59%

63

Relatório de CPA – Comissão Própria de Avaliação – 2015

Questão 24 - Na sua opinião o coordenador do seu curso está disponível para
atender -ló quando você precisou.
Total Geral
4%
2%
15%

59%

20%

Questão 26 - Na sua opinião, o portal Aluno/Professor OnLine contem as
informações necessárias para o desenvolvimento suas atividades acadêmicas de
forma:
Total Geral

5% 3%
12%
41%

39%

Questão 34 - Na sua opinião a internet sem fio (wifi), é:
Total Geral

2%
26%

27%

18%
27%
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Questão 43 - Na sua opinião o coordenador de curso se relaciona com os alunos de
forma:
Total Geral
2%
4%
8%

27%

59%

Questão 54 - O professor é disponível para o esclarecimento de dúvidas?
Total Geral
1%
2%
6%
16%

75%

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 9 - Política de Atendimento aos Discentes

A referida dimensão é avaliada por 4 indicadores, os quais seguem: o primeiro
indicador avalia se as políticas de atendimento aos discentes da IES estão
coerentes com as especificadas no PDI. O segundo indicador avalia se os
programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes, de realização
de atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais, e de divulgação da sua
produção estão implantados e adequados. O terceiro indicado avalia se a
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adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes
(critérios utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de
convivência) praticadas pela IES e há adequada relação com as políticas públicas
e com o contexto social.
E o quarto indicador avalia se existem mecanismos adequados para conhecer
a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética,
para saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a
ocupação e a formação profissional recebida; além disso, a opinião dos
empregadores dos egressos é utilizada para revisar o plano e os programas e
existem atividades de atualização e formação continuada para os egressos.
Quanto ao campus, a estrutura física considera-se adequada a oferta,
dispondo de salas de aula amplas, arejadas, bem iluminadas, ampla área de
convivência, cantina, banheiros, as instalações dispõem de rampas de acesso e
demais adaptações voltadas à acessibilidade. A biblioteca é ampla, iluminada,
arejada, dispondo de área de estudos individuais e em grupo, bem como amplo
acervo bibliográfico. Tanto a coordenação do curso e todos os docentes prestam
constante assistência aos acadêmicos da instituição.
Além da biblioteca, os alunos também tem acesso ao portal educacional que
dispõe todo material didático dos cursos quais os alunos cursam, acessando-o
com seu login e senha, os quais são: material de apoio, slides, atividades,
avaliações e artigo da disciplina dentre outros.
O acadêmico recebe auxílio perante suas dificuldades pedagógicas, numa
atitude proativa dos Supervisor Acadêmicos e Pedagógicos, incentivando-o a dar
continuidade aos estudos mesmo frente às dificuldades encontradas. Dificuldades
estas referentes ao próprio conteúdo, além de situações pontuais como regime
especial, afastamento por doença, maternidade e outros.
Todos os acadêmicos são atendidos em suas necessidades pedagógicas por
meio de orientações pedagógicas.
A FAZU mantém um programa de bolsas pelo PROUNI – Universidade Para
Todos e ainda um sistema de bolsas da própria instituição voltada a atender a
formação de seus alunos, tanto no nível de graduação quanto pós-graduação.
A seguir, têm-se alguns apontamentos em relação ao processo de atendimento
aos discentes: O processo de seleção e acesso do aluno aos cursos de
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graduação da FAZU está totalmente de acordo com o proposto no PDI. Os
vestibulares acontecem semestralmente, regidos por um edital de seleção de
acordo com o número de vagas ofertadas. Além do processo seletivo regular, a
FAZU oportuniza o acesso de alunos aos cursos de graduação por meio do
PROUNI.
São ofertados cursos de pós-graduação nas áreas de aprofundamento da
graduação para os quais os egressos são convidados a participar como meio de
formação continuada. A IES envia uma carta/convite para que o egresso conheça
e ingresse nos cursos de pós-graduação. O aluno egresso tem desconto nas
mensalidades da pós-graduação, como forma de incentivo e fidelização à IES.
A FAZU realiza o Encontro de Produção e Iniciação Científica. Professores,
Alunos e demais membros da comunidade acadêmica dispõem de um espaço
para apresentar à coletividade suas pesquisas, sejam elas Pesquisas de Iniciação
Científica, Trabalhos de Conclusão de Cursos.
Externamente, a FAZU apoia a participação dos discentes em eventos. Há
incentivos para que os discentes participem do Congresso Nacional de Iniciação
Científica. Todos os discentes que participam do Programa de Iniciação Científica
têm como uma de suas incumbências para atribuição da bolsa de estudos a
participação em eventos com defesa dos trabalhos, sejam eles concluídos ou em
andamento.
A FAZU conta com eventos esportivos para seus alunos. A Atlética FAZU, em
conjunto com a Equipe de Professores, convidam os alunos para participar das
seguintes atividades (esportes de quadra): Basquete, futebol, vôlei.
Os discentes da FAZU ingressam na Instituição via Processo Seletivo,
conforme a legislação em vigor. O Edital de Processo Seletivo é sempre aprovado
pelos Conselhos Superiores antes de veiculado na mídia. A CPA avalia o
processo como adequado. Os resultados dos ingressantes nas avaliações têm
permitido a realização de análises importantes para subsidiar o Programa de
Nivelamento da Instituição.
A Instituição implementa a partir de então seus Projetos Pedagógicos. A seguir
há detalhamento de programas e ações de acompanhamento e permanência dos
estudantes nos Cursos.
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Programas pedagógicos:
•

Programa de Nivelamento de Português e Matemática.

•

Programa de Monitoria.

•

Programa de Apoio Pedagógico.

•

Programas e Cursos de Extensão.

•

Programa de Iniciação Científica.

•

Palestras.

Programas de avaliação e participação dos discentes:
•

Eleições anual dos representantes de DAs.

•

Ouvidoria.

•

Avaliação Institucional Discente.

•

Avaliação do Desempenho Docente.

Serviços gerais:
•

Biblioteca.

•

Centro de Impressão.

•

Cantinas.

•

Laboratórios e acesso remoto de internet (Wi-fi).

•

Portaria, recepção e segurança.

•

Secretaria Online.

•

Setor Financeiro.

Em geral, verifica nestes serviços elevados índices de satisfação de acordo
com a opinião dos estudantes da graduação, caso da secretaria, da recepção e
atendimento da biblioteca.
Em anos anteriores observava o índice de insatisfação em relação à cantina,
ao centro de impressão. A direção tomou as devidas providências, mudando de
parceiros para estes atendimentos e no ano de 2015 aumentou-se o grau de
satisfação para estes serviços.
De forma geral, a CPa avalia os indicadores como positivos, e prontifica-se
apresentar feedback dos resultados das pesquisas à todas a áreas avaliadas.
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Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação
continuada.
A Instituição mantém relacionamento com os egressos das seguintes formas:
Oferta de condições especiais para a realização de cursos na Instituição
(desconto que incentiva relação de Educação Continuada). Envio, por meio
eletrônico, de informativo semanal com os acontecimentos/eventos que são/serão
realizados na Instituição. Participação nas atividades de Extensão.
Observa-se que muitos ex-alunos retornam à instituição para realizarem
estudos de pós-graduação, participarem de cursos de extensão e de outras
iniciativas institucionais. Inclusive como avaliadores do Projeto Porteira Adentro.
As metas abaixo vêm sendo implementadas conforme planejado:
•

Suprimir deficiências na formação dos alunos por meio do Programa de
Nivelamento.

•

Ampliação das parcerias com empresas/IES/governo, para a realização de
pesquisas, congressos/seminários e treinamento de alunos.

Disseminação dos valores de Responsabilidade Social, Culturais e Artísticos por
toda a IES.
AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

A instituição dispõe do Superficialidade
Apoio Pedagógico que generalidade
tem

a

missão

crescimento

das

de propostas relacionadas
às

estabelecer

políticas

de atendimento

relacionamento
com

e

o discentes

de
aos

que

com

Não

estudantil e profissional, mecanismos

acadêmica,
estimulando-o

equipe

gestora o fortalecimento da
política

e

ações

acompanhamento

de
de

egressos.
Criada a Associação dos

seu

desenvolvimento

auxiliando-o

a

estão

aluno, comprometendo- especificadas no PDI.
se

Recomendamos

na

existem Ex‐alunos da FAZU e assim
formais

vida para conhecer a opinião
dos egressos sobre a
no formação

recebida,

desenvolvimento de sua tanto curricular quanto

se

estabelece

direto

de

um

canal

relacionamento
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competência
alcance

no ética,

e

para

objetivos índice

de

de

acadêmicos, evitando a entre

As

atividades

desenvolvidas pelo setor
são:

planejamento

organização

eles,

das

da

área;

atendimento aos alunos
e

professores;

assessoria

sobre

legislação

de
de

ensino;
envio

recebimento
processos;

para
relação

entre a ocupação e a
formação

profissional

recebida.

e
de

oferta

e

Na opinião dos membros da
CPA,

devem

implementados
para

a

fatores
índices

ser
esforços

identificação

dos

relacionados

aos

de

insatisfação

observados em relação à

e

acompanhamento
políticas

o com os egressos.

ocupação

estabelecer

evasão.

controle

saber

A

opinião

dos

empregadores

dos

alguns serviços prestados
aos discentes.

egressos parece não ser
utilizada para revisar o Realização de Avaliação
plano e não existem Institucional dos Egressos
programas e atividades precisa ser aprimorada.
de

atualização

formação

e

continuada

para os egressos.

encaminhamento para a
concessão

de

bolsas

aos alunos; identificação
e orientação dos alunos
que

têm

bolsas

de

estudos para que não
venham

a

perder

o

Os

laboratórios

de

informática apresentam
índices de insatisfação
acima

do

observado

padrão

em

outros

serviços.

benefício.
Avaliação

Institucional

Políticas de Bolsas e dos Egressos não fez
financiamentos
aos parte da rodada de
discentes. O programa é avaliações em 2015,
subsidiado
Governo

pelo mas será realizada em
Estadual e 2016.

liberado

aos

desde

o

alunos
primeiro Os

laboratórios

de
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informática apresentam

período do curso.

índices de insatisfação

Atendimento
Pedagógico: O objetivo
do

trabalho

psicopedagógico

na

Instituição

de

é

identificar, compreender
e analisar os obstáculos,
bem

como

suas

dimensões,

de

ensino

devolvendo à Instituição
dimensão

de

fazer,

seu
poder

saber, poder aprender,
poder

construir,

resgatando a autonomia
do

observado

padrão

em

outros

serviços.

Sobre os egressos, a
análise

indicou

haver

um bom relacionamento.

As pesquisas também
sinalizam que os cursos
contribuíram muito para

aprendizagem,

poder

do

que

influenciam o processo

a

acima

exercício

do

a inserção profissional.
Porém não há programa
estruturado
relacionamento
egressos.

com

Mas

na

elaboração do novo PDI
– 2016-2020 contamos
com

conhecimento.

de

uma

proposta

interessante

de

A aplicação do trabalho acompanhamento
pedagógico
na egressos.

de

Instituição é com: Corpo
Discente,

Corpo

Docente.
Programa

de

Nivelamento: O aluno da
instituição

conta

com

nivelamento acadêmico,
que

contempla

as

disciplinas básicas de,
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Química,

Física,

Matemática,

Língua

Portuguesa, que tem o
objetivo de oferecer ao
aluno base teórica nas
disciplinas e minimizar
as

dificuldades

encontradas

pelos

calouros.
Política

de

Inclusiva:

Educação
O

pedagógico

apoio
faz

o

acompanhamento

dos

acadêmicos

com

necessidades
educacionais especiais,
visando minimizar e/ou
eliminar as dificuldades
acadêmicas

referentes

ao processo de ensinoaprendizagem, ou, em
casos

específicos,

encaminhando o aluno
para especialistas.
Contamos com o apoio
de uma profissional com
formação

em

Língua

Brasileira

de

Sinais

(LIBRAS) para atender a
alunos com deficiência
auditiva.
Programa

de
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Acompanhamento
Egresso:

A

ao

proposta

didático-pedagógica da
FAZU,
sua

considerando
proposta

de

aperfeiçoamento
continuado, não poderia
deixar de contemplar um
plano

de

acompanhamento

de

egressos. Isso porque é
pela

avaliação

dos

egressos que se pode
ter a exata dimensão
dos resultados práticos
de

seus

cursos,

constando o seu grau de
intervenção

sócio-

profissional.
O

Plano

Acompanhamento

de
de

Egressos é feito por
meio de um cadastro
informatizado

dos

alunos, com atualização
periódica

e

acompanhamento

das

atividades profissionais
e/ou acadêmicas.
Também

são

feitas

palestras para os alunos
dos diferentes cursos,
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nas

quais

os

palestrantes são, muitas
vezes,

egressos

dos

diferentes cursos.
Empregabilidade

e

gestão da adimplência:
A

FAZU

auxilia

e

encaminha alunos para
estágios e empregos em
empresas de diferentes
segmentos do estado de
Minas Gerais, Brasil e
estrangeiro. Através de
parcerias

diretas,

as

vagas são selecionadas
e oferecidas de acordo
com o curso e a área de
atuação de cada aluno
cadastrado.
Diretório Acadêmico: A
FAZU disponibiliza dos
meios necessários para
o apoio e incentivo à
organização
A

estudantil.

política

de

representante de curso
é

uma

prática

institucional.
É livre aos estudantes a
organização
movimento

de
estudantil,

sendo-lhes assegurada
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infraestrutura para seu
funcionamento.
No inicio de semestres
com alunos de primeiro
período a FAZU realiza
pesquisa com o objetivo
de

verificar

os

conhecimentos básicos
e

averiguar

a

necessidade

de

acompanhamento
diferenciado.
Os estudantes calouros
são recepcionados em
evento promovido pela
faculdade

que

com

apoio

o

Diretórios

conta
dos

Acadêmicos,

onde os alunos têm um
contato

mais

próximo

com a estrutura física e
burocrática da FAZU. E
participam

do

trote

Solidário.
Assistência
bolsas
monitoria,

estudantil:
estágio,
iniciação

científica e tecnológica:
Política de intercâmbio:
projetos,

parcerias

e

convênios.
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Programas

de

acolhimento, programas
de

acessibilidade

ou

equivalentes).
O atendimento do setor
do Recursos Humanos,
Financeiro,

Recepção,

compras, almoxarifado,
também foram avaliados
como satisfatórios.
Atualmente a IES possui
alunos com seguro de
convênio dos estágios
supervisionados.
Portaria satisfatória
Núcleo de línguas

Técnicos Administrativos

Questão 11 - Na sua opinião o atendimento do departamento financeiro é:
Total Geral

5% 3%
13%

30%

49%
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Questão 10 – Na sua opinião, o atendimento realizado pela secretaria geral é:
Total Geral
3%

0%
8%
35%

54%

Questão 12 – Na sua opinião o serviço de portaria é:
Total Geral

5% 3%
10%

28%

54%

Questão 16 – A limpeza dos banheiros acontece de forma.
Total Geral

5% 3%
22%
13%

57%
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Questão 17 –Na sua opinião a atendimento da recepção da FAZU é:
Total Geral
5%
0%

13%

42%

40%

Questão 22 –O setor de Recursos Humanos atende suas expectativas de forma:
Total Geral
3%
8%

0%

52%
37%

Questão 24 – O departamento de compras atende suas expectativas, de forma:
Total Geral
3%

5%

3%

47%
42%
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Questão 25 – O departamento de almoxarifado atende atende as suas expectativas
de forma:
Total Geral
0%
10%

0%

33%

57%

Questão 26 –Você tem conhecimento sobre o Núcleo de Línguas da FAZU?
Total Geral
0%
0%
10%

0%

90%

Questão 27 – Você considera a limpeza geral da FAZU:
Total Geral
3%
5%

0%
33%

59%
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Professores

Questão 10 – Você conhece os Programas de Bolsas de Estudos e de
Financiamento existentes na FAZU, de forma:

Questão 13 – Na sua opinião o Núcleo de Pesquisa e Extensão, meio do PIC Programa de Iniciação Cientifica, desenvolve pesquisas para a comunidade, de
forma:
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Questão 15 – Na sua opinião o representante do Diretório Acadêmico (DA) participa
das instâncias administrativas da FAZU como representante dos alunos, de forma:

Questão 16 – Na sua opinião o atendimento Pedagógico (Márcia Carvalho) da
FAZU, funciona de forma:

Questão 17 - Na sua opinião a utilização dos laboratórios para o desenvolvimento
de práticas pedagógicas, Funciona de forma:
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Questão 27 – Na sua opinião o atendimento realizado pelos funcionários da
biblioteca é:

Questão 29 –Na sua opinião, o atendimento realizado pela secretaria geral é:

Questão 30 – Na sua opinião, o atendimento realizado pela secretaria das
coordenações é:
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Questão 31 –Na sua opinião o atendimento do departamento Financeiro é:

Questão 32 – Na sua opinião o serviço de portaria é:

Questão 33 –Na sua opinião o laboratório de informática da FAZU, é:
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Questão 37 –Na sua opinião os serviços da copiadora (Xerox) sao:

Questão 38 – A limpeza dos banheiros acontece de forma.

Questão 40 – Na sua opinião a atendimento da recepção da FAZU é:
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Questão 44 – O programa de estágio funciona de forma:

Questão 52 –O setor de Informática atende suas expectativas de forma:

Questão 53 – O setor de Recursos Humanos atende suas expectativas de forma:
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Questão 56 - Você considera a limpeza geral da FAZU:

Alunos

Questão 10 – Você conhece os Programas de Bolsas de Estudos e de
Financiamento existentes na FAZU, de forma:
Total Geral

13%
34%

11%

15%

27%
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Questão 13 - Na sua opinião o Núcleo de Pesquisa e Extensão, por meio do PIC Programa de Iniciação Cientifica, desenvolve pesquisas para a comunidade, de
forma:
Total Geral

14%
6%

34%

15%

31%

Questão 16 – Na sua opinião o atendimento Pedagógico (Márcia Carvalho) da
FAZU, funciona de forma:
Total Geral

6%
8%

40%

12%

34%

Questão 28 – Na sua opinião o atendimento realizado pelos funcionários da
biblioteca é:
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Total Geral
2%
4%
10%

47%

37%

Questão 30 – Na sua opinião, o atendimento realizado pela secretaria geral é:
Total Geral

5% 3%
11%
42%

39%

Questão 31 – Na sua opinião o atendimento do departamento financeiro é:
Total Geral
3%
4%
9%

48%

36%

Questão 32 – Na sua opinião o serviço de portaria é:
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Total Geral

5%

4%

9%

45%

37%

Questão 37 – Na sua opinião os serviços da copiadora (Xerox) sao:
Total Geral

12%

3%
33%

17%

35%

Questão 38 – A limpeza dos banheiros acontece de forma:
Total Geral

5% 2%
10%

47%

36%

Questão 40 – Na sua opinião a atendimento da recepção da FAZU é:
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Total Geral

4% 2%
8%

47%

39%

Questão 41 – Na sua opinião o coordenador do curso se empenha no
desenvolvimento e na qualidade do curso de forma:
Total Geral

4% 2%
10%

53%
31%

Questão 42 – Na sua opinião o coordenador de curso se empenha na solução dos
problemas de forma:
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Total Geral

5% 3%
10%

50%

32%

Questão 54 - O professor é disponível para o esclarecimento de dúvidas?
Total Geral
1%

2%
6%
16%

75%

Questão 65 – Na sua opinião o gerente da fazenda se relaciona com os alunos de
forma:
Total Geral

22%
31%

11%

12%

24%

Questão 69 – Você tem conhecimento sobre o Núcleo de Línguas da FAZU?
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Total Geral
0%
0%
0%
24%

76%

Questão 70 - Você considera a limpeza geral da FAZU:
Total Geral
2%
3%
8%

51%
36%

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5 – Políticas de Pessoal

Esta dimensão é avaliada por 5 indicadores, dos quais seguem: o primeiro
indicador avalia se as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e do
corpo

técnico

administrativo,

seu

aperfeiçoamento,

seu

desenvolvimento

profissional e as condições de trabalho praticadas pelas IES estão coerentes com
o PDI.
O segundo indicador avalia se todo o corpo docente tem, no mínimo, formação
de pós-graduação lato sensu e experiência profissional e acadêmica adequadas
às políticas constantes nos documentos oficiais da IES.
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O terceiro avalia se as políticas de capacitação e de acompanhamento do
trabalho docente estão implementadas e acompanhadas. Além disso, o Plano de
Carreira Docente está implementado e difundido na comunidade acadêmica.
O quarto indicador avalia se o perfil (formação e experiência) e as políticas de
capacitação do corpo técnico-administrativo estão adequados às políticas
constantes dos documentos oficiais da IES*. Além disso, o Plano de Cargos e
Salários, homologado por órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, está
implementado e difundido.
O quinto indicador avalia se o corpo de tutores presenciais* tem, no mínimo,
graduação na área objeto da tutoria e as políticas para a sua capacitação estão
implementadas e acompanhadas.
E o sexto indicador avalia se o corpo de tutores a distância* tem, no mínimo,
graduação na área objeto da tutoria e as políticas para a sua capacitação estão
implementadas e acompanhadas.
O quinto e sexto indicador não será avaliado, pois até ano de 2015 a FAZU, não
conta com tutorias.
Conforme verificado pela CPA, o Corpo Docente da FAZU é constituído por
professores graduados nas áreas específicas e são especialistas, mestres e
doutores. Todos são contratados pela Instituição e atuam no ensino presencial de
acordo com a necessidade da IES e da Legislação vigente.
A política de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo da
FAZU têm como preocupação a qualidade acadêmica e esta alicerçada no
crescimento pessoal, conhecimento científico e no desenvolvimento da sociedade
como um todo, tendo como parâmetro o PDI, onde constam os princípios
norteadores das políticas de admissão, carreira, acompanhamento, avaliação e
valorização dos colaboradores como também condições de trabalho oferecido
pela faculdade ao quadro de pessoal.
Todos os técnico-administrativos são contratados em regime parcial ou
integral, tendo todos os seus direitos assegurados pela CLT (remuneração,
descanso, férias, alimentação, 13º salário, etc.) e outros como: desenvolvimento
profissional, carreira, bem como sua integridade física e emocional, com salários
compatíveis com as funções desempenhadas.
Há um Plano de Cargos e Salários, homologado no Ministério do Trabalho. No
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plano estão estabelecidos os níveis e ordens de enquadramento dos docentes e
técnicos administrativos.
Quanto às tarefas solicitadas, são compatíveis com a formação e com a carga
horária do docente estando devidamente descrito, a cada semestre, no Plano de
Trabalho Docente, estabelecido pelas Coordenações do Curso. As instalações e
ferramentas de trabalho são adequadas às tarefas solicitadas. Os professores são
incentivados à formação continuada, a participação em eventos e Cursos de pósgraduação da IES.
A faculdade contempla o que está descrito no PDI e segue a legislação
trabalhista como também preocupa-se com o desenvolvimento de seus
profissionais.
Todos os docentes da FAZU têm formação em nível de pós-graduação, sendo
que no mínimo 30% destes têm titulação de mestres e/ou doutores. É política da
instituição a contratação de profissionais com formação adequada às exigências
legais. Quanto à experiência, a IES busca profissionais com experiência nas áreas
ofertadas.
O RH da IES possui toda a documentação comprobatória de titulação e
experiência do seu corpo docente.
Há

encontros

periódicos

de

formação

e

discussão

pedagógica.

O

acompanhamento do trabalho docente é realizado pelos coordenadores de cursos
por meio de ferramentas de monitoramento no portal educacional, visando à
compatibilidade entre o previsto no Plano de Trabalho Docente e o realizado,
priorizando a qualidade do trabalho e o cumprimento dos prazos.
A análise feita através das informações prestadas é possível verificar a
preocupação que a instituição tem com a formação continuada, capacitando todo
o corpo docente para que exerçam suas atividades da melhor maneira possível,
com o objetivo de proporcionar a todos os acadêmicos uma formação adequada
tornando-os profissionais competentes para o mercado de trabalho.
O corpo técnico-administrativo da IES é contratado em regime CLT, sendo as
contratações compatíveis com a legislação trabalhista e, portanto, têm respaldo do
Ministério do trabalho.
AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES
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Há coerência entre o O Plano de Carreira Tanto o plano de carreira
planejamento da FAZU Docente,

já

está dos docentes como para os

e as políticas de pessoal implementado, mas não técnicos deverá ser mais
(plano

de

carreira

e suficientemente
difundido

desenvolvimento

difundido para que todos
na tenham conhecimento das

do comunidade acadêmica.

profissional)

segmento Docentes e
técnicos administrativos.
A

IES

pratica

uma

remuneração

para

corpo

docente

adequada

dentro

o

dos

valores praticados pelas

políticas implementadas pela
instituição.

O Plano de Carreira
técnico-administrativo, já
está implementado, mas
não

suficientemente

difundido entre o corpo
técnico-administrativo.

melhores instituições da
região.
As

Avaliações

Institucionais
Docentes

e

dos
Técnicos

apontaram

alta

satisfação para com as
condições de trabalho
proporcionadas

pela

FAZU (técnicos).
Semestralmente,
realizadas

são

semanas

pedagógicas

para

nivelamento

de

informações

e

planejamento
acadêmico.
A

frequência

dos

docentes nas atividades
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da semana pedagógica
totalizou

80%

de

participações.
O setor de Recursos
Humanos,

procuram

criar

condições

as

necessárias para que os
professores

e

funcionários
desempenhem

suas

atividades

com

responsabilidade,
eficiência
num

e

eficácia,

ambiente

de

tranquilidade.
São

realizados

treinamentos frequentes
aos

funcionários

técnicos administrativos
com vistas à melhoria
do processo como um
todo.

Técnicos Administrativos

Questão 06 – Em sua opinião o desenvolvimento de boas amizades, respeito e
dignidade são características de nosso ambiente acadêmico?
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Total Geral

3%0%

97%

Questão 08 – Na sua opinião a gestão de pessoas em toda a faculdade acontece
de maneira:
Total Geral
0%
0%
15%
25%

60%

Questão 22 – O setor de Recursos Humanos atende suas expectativas de forma:
Total Geral
3%
8%

0%

52%
37%

97

Relatório de CPA – Comissão Própria de Avaliação – 2015

Professores

Questão 14 - Em sua opinião o desenvolvimento de boas amizades, respeito e
dignidade são características de nosso ambiente acadêmico?

Questão 19 - Na sua opinião você tem liberdade de participar, de fazer sugestões
para melhorar o curso:

Questão 24 - Na sua opinião a gestão de pessoas em toda a faculdade acontece de
maneira:

98

Relatório de CPA – Comissão Própria de Avaliação – 2015

Questão 53 - O setor de Recursos Humanos atende suas expectativas de forma:

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 6 - Organização e Gestão da Instituição

Esta dimensão é avaliada por 4 indicadores, onde o primeiro avalia se a
organização e a gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação com a mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade
acadêmica nos processos decisórios estão coerentes com o PDI. O segundo
indicador avalia se a gestão institucional se pauta em princípios de qualidade
e resulta de diretrizes de ações. O terceiro indicador avalia se o
funcionamento e a representatividade dos Conselhos Superiores cumprem os
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dispositivos regimentais e estatutários. O quarto indicador avalia se o
funcionamento e a representatividade nos colegiados de curso ou
equivalentes cumprem os dispositivos regimentais e estatutários.
Segundo os dados coletados com os responsáveis pelos diversos setores
da Instituição, pode-se constatar que existem colegiados eleitos nos cursos
ofertados. as atas e a sua composição estão coerentes com o PDI, bem como
Regimento

e

Estatuto.

Segundo

os

membros

dos

colegiados

há

independência e autonomia dos colegiados na sua relação com a
mantenedora, assim como, os diversos segmentos da comunidade acadêmica
participam dos processos decisórios coerentemente com o que consta no PDI
da instituição.
O Conselho Superior encontra-se formalizado na instituição. E o Diretório
Acadêmico é muito atuante na IES. Os cursos possuem NDE formalizado,
com toda a documentação atualizada, composição coerente com o
instrumento de avaliação.
AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

Como

planejado,

foi

realizada a análise dos
principais

documentos

institucionais
Projetos

(PDI,

Pedagógicos

dos Cursos, Atas de
Reuniões dos Órgãos

Devido à ausência de

Colegiados

itens

Superiores

considerados

etc.). E os PPCs dos

fragilidades

cursos

recomendações.

estão

sendo

não

há

atualizados para o ano
de 2016.
Há

coerência

da

organização e da gestão
da instituição com as
políticas

firmadas

em
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documentos oficiais.
Os órgãos colegiados
superiores se reúnem,
ordinariamente,

duas

vezes por semestre. As
reuniões

vêm

sendo

realizadas

conforme

rezam

diretrizes

as

estatutárias.
Como se verifica nas
atas das reuniões dos
órgãos colegiados, bem
como

em

seus

documentos
constitutivos, a gestão
está totalmente voltada
para o cumprimento dos
objetivos

e

projetos

institucionais,

com

representação de toda a
comunidade.
Os órgãos colegiados
superiores funcionam de
acordo

com

as

disposições estatutárias.

Verifica‐se

independência

em

relação à mantenedora
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e participação efetiva de
todos

os

setores

da

comunidade acadêmica.
Interesse

e

envolvimento
Comunidade

da
sobre

o

funcionamento

e

deliberações dos órgãos
superiores.
O

desempenho

das

coordenações de curso
é

bem

avaliado

por

alunos e professores.

Técnicos Administrativos

Questão 18 - Há firmeza e bom senso na condução da direção acadêmica:
Total Geral
0%
23%

0%

38%

39%
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Questão 20 – O trabalho do supervisor acadêmico (Alexandre Bizinoto) atende de
forma
Total Geral

3%

5%

10%

47%

35%

:

Professores

Questão 15 – Na sua opinião o representante do Diretório Acadêmico (DA)
participa das instâncias administrativas da FAZU como representante dos alunos, de
forma:
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Questão 21 – Na sua opinião a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) é:

Questão 22 – Na sua opinião a atuação do Colegiado do Curso é:

Questão 45 – Há firmeza e bom senso na condução da direção acadêmica.
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Questão 46 – Você confia na Direção Acadêmica da FAZU?

Questão 51 – O trabalho do supervisor acadêmico (Alexandre Bizinoto) atende de
forma:
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Alunos

Questão 15 – Na sua opinião o representante do Diretório Acadêmico (DA) participa
das instâncias administrativas da FAZU como representante dos alunos, de forma:
Total Geral

9%
33%

17%

15%
26%

Questão 21 – Na sua opinião a atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) é:
Total Geral

21%
34%
5%
10%

30%

Questão 22 – Na sua opinião a atuação do Colegiado do Curso é:
Total Geral

12%
7%

34%

14%

33%
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Questão 62 – Há firmeza e bom senso na condução da direção acadêmica.
Total Geral

4%

7%

13%
46%

30%

Questão 63 - Você confia na Direção Acadêmica da FAZU?
Total Geral
0%
12%

0%

11%

77%

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 10 - Sustentabilidade Financeira

Esta dimensão é avaliada por 3 indicadores, os quais seguem: o primeiro avalia
se a sustentabilidade financeira da IES está coerente com a especificada no PDI.
O segundo indicador verifica a adequação entre a proposta de desenvolvimento da
IES, incluindo-se a captação de recursos, e o orçamento previsto, a
compatibilidade entre cursos oferecidos e as verbas e os recursos disponíveis, e
existe controle entre as despesas efetivas e as referentes à despesa corrente, de
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capital e de investimento. E o terceiro indicador avalia se existem políticas de
aquisição de equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico
necessárias à adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e
extensão.
Não foi necessária, para essa dimensão, a coleta de dados primários. Foram
utilizados, principalmente, dados secundários que, quando necessários foram
complementados

e/ou

esclarecidos

pelos

responsáveis

das

áreas

correspondentes.
A FAZU é uma Instituição mantida por uma fundação sem fins lucrativos o
que não o exime de forma alguma da necessidade de gerir de forma eficaz seus
recursos, garantindo a continuidade e a qualidade da Instituição.
A Faculdade FAZU vive a realidade do Ensino Superior no Brasil, que é a
evasão e vagas ociosas, mas tem conseguido manter todos os compromissos
liquidados, mantendo a folha de pagamentos e as obrigações fiscais em dia.
AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

Coerência

da

sustentabilidade
financeira
pela

apresentada

IES

com

estabelecido

o
A busca, mais efetiva, de

em
Verificou‐se

documentos oficiais.

que

as outras

positivamente

A Instituição apresenta

sustentável

são

para

a

bem como para o aumento
da oferta de bolsas (que já é

o demasiadamente

planejamento efetuado, concentradas

contribuiria

realização de investimentos,

claro conceito de que há
necessidade de tornar receitas

fontes

nas

considerada boa).

como se pode observar mensalidades pagas por
nas projeções feitas no alunos.
PDI – 2016-2020.
A Instituição conta com
área de Controladoria
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para monitoramento das
informações financeiras
e controle do Sistema
Orçamentário.
Tem

uma

grande

preocupação

com

a

melhoria ampliação da
estrutura física e em
investimentos no ensino,
pagando aos docentes
uma

das

melhores

remunerações

da

região.
Para

as

efetivas
fixas,

despesas
denominadas

existe

uma

previsibilidade legal, as
correntes

são

todas

programadas dentro da
legalidade.

Os

fornecedores são pagos
dentro do cronograma
estabelecido.
A

aplicação

recursos
pelos

é

dos
decidida

gestores

de

acordo com as metas
estabelecidas no Plano
de

Desenvolvimento

Institucional
prioridades

e
de

as
cada

setor, sempre com o
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intuito

de

cumprir

a

missão institucional.
Para o ano de 2015 foi
feito

investimento

em

informática.

Eixo 5: Infraestrutura Física

Dimensão 7 - Infraestrutura Física

Esta dimensão é avaliada por 5 indicadores, dos quais seguem: 1º avalia se a
infraestrutura física da IES, especialmente a de ensino e pesquisa, biblioteca,
recursos de informação e comunicação, está coerente com a especificada no PDI.
2º indicador avalia se há instalações gerais para o ensino, para a pesquisa
(quando for o caso), para a prática de esportes, atividades culturais e de lazer,
espaços de convivência, e para laboratórios didáticos e de pesquisa em
quantidade e qualidade adequadas. O 3º indicador avalia se há, nos polos para
educação a distância, instalações gerais para o ensino e para a pesquisa (quando
for o caso), incluindo laboratórios, em quantidade e qualidade adequadas. O
indicador 4º avalia se podem ser verificadas ações adequadas de atualização e
ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços da(s) biblioteca* (s). E o 5º
indicador avalia se podem ser verificadas ações adequadas de atualização e
ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços da(s) biblioteca* (s).
Com relação ao item 1 desta dimensão, a CPA verificou que a infraestrutura
física do Campus da IES está coerente com as especificadas no PDI, visto que, a
mesma possui em sua sede 17 salas de aula, compatível com a quantidade de
acadêmicos matriculados e turmas em andamento.
De acordo com o PDI, a Biblioteca possui 224 m², e com um acervo
bibliográfico significativo, contendo as referências bibliográficas obrigatórias dos
cursos e complementares. Hoje na Biblioteca Central, localizada no Campus, há
aproximadamente de 17.593 exemplares. A FAZU conta com um sistema de
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gerenciamento do acervo bibliográfico para controle de empréstimo de obras da
Biblioteca.
De acordo com a Bibliotecária da IES, há ações continuadas e adequadas de
atualização e ampliação do acervo bibliográfico e dos serviços das bibliotecas
(central e setorial), através de um Plano Institucional para expansão do acervo que
é atualizado a cada ano, que contempla a aquisição de novos títulos e o aumento
do número de exemplares conforme orientações do Ministério da Educação e
necessidades de Coordenadores, Professores e Alunos de cada curso. Ainda, há
disponibilização de Biblioteca virtual e digital composta por livros, revistas, jornais e
repositórios online para pesquisa em diversas áreas do conhecimento.
A IES também possui quatro (4) laboratórios de informática com 76
computadores conectados a internet para pesquisa e aulas dos acadêmicos e um
laboratório de hardware para uso dos acadêmicos do Curso Superior de
Tecnologia de Internet e Sistemas de Informação.
Os mesmos atendem as necessidades dos acadêmicos e são compatíveis com
as atividades programadas. Os computadores da IES estão sempre em
manutenção pelos técnicos de informática.
No campus, além do laboratório de informática, a IES tem a sala de
professores com computadores disponíveis e conectados a internet para atividades
pedagógicas e de pesquisa. Com relação aos serviços mais complexos
relacionados à infraestrutura física e tecnológica, a IES possui a administração do
campus e um diretor de infraestrutura, que atuam juntamente com os demais
setores da IES na resolução de problemas e melhoria da infraestrutura física e
tecnológica.
A IES possui auditório, sala de direção acadêmica, salas de coordenações,
secretaria acadêmica, sanitários, estacionamento, rampas de acesso aos
indivíduos com necessidades especiais, área de conveniência/cantina, sala de
Coordenação de pós-graduação, sala de reuniões, refeitório e recepção.
A permanente atualização dos laboratórios, do acervo da biblioteca e do
conjunto da infraestrutura acadêmica consolida e sistematiza os processos de
qualificação sustentados pela política de formação. Ainda de acordo com o
regimento institucional compete a direção administrativa financeira: propor à
Entidade Mantenedora a contratação de serviços de apoio ou de manutenção da
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infraestrutura para o bom andamento das atividades institucionais.
Nesse sentido frisa-se que sempre há técnicos de manutenção da infraestrutura
do campus. Na área da segurança a FAZU possui contrato com empresas de
segurança, a qual presta serviços de vigilância 24 horas, além de vigias CLT que
trabalham na IES no apoio a segurança.

AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E
SUGESTÕES

Coerência

da

infraestrutura

física,

especialmente
ensino

e

a

de

pesquisa,

biblioteca, recursos de
informação

e

comunicação

com

estabelecido

o
em A

documentos oficiais.

espaço

Salienta-se

que

nas

instalações

gerais

há

espaços adequados aos
Indivíduos

com

rampas

não

possui

destinado

a

primeiros socorros, nem
profissionais que atuam
nessa área. Em caso de
emergência

a

IES

Melhorias nos setores da
fazenda.

encaminha a Unidade

Necessidades
Especiais,

IES

contendo
de

acesso,

de Pronto AtendimentoUPA do município.

portas amplas nas salas
de aula e nos sanitários.
A FAZU não possui um
aluno com deficiência
auditiva, e conta com
uma intérprete de Libras
em sala de aula.
A disciplina de Libras
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faz

parte

curricular

da
do

grade
Curso

Pedagogia

tanto

na

modalidade

presencial

como a Distância e na
Graduação

de

Administração

a

disciplina é optativa.
FAZU afirma, no seu
PDI 2016-2020, que um
dos seus objetivos é: a
construção de mais um
bloco de salas de aula
dentro
exigidos

dos
pela

padrões
lei

da

acessibilidade.
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Técnicos Administrativos

Questão 07 – Na sua opinião a infraestrutura da FAZU é:
Total Geral
0%
3%

0%

45%

52%

Questão 14 - Na sua opinião o estacionamento da FAZU, é:
Total Geral
0%
0%

18%

28%

54%

Questão 16 – A limpeza dos banheiros acontece de forma:
Total Geral

5% 3%
22%
13%

57%
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Questão 27 – Você considera a limpeza geral da FAZU:
Total Geral
3%
5%

0%
33%

59%

Professores

Questão 17 – Na sua opinião a utilização dos laboratórios para o desenvolvimento
de práticas pedagógicas, Funciona de forma:

Questão 23 – Na sua opinião a infraestrutura da FAZU é:
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Questão 35 - Na sua opinião o estacionamento da FAZU, é:

Questão 38 – A limpeza dos banheiros acontece de forma.

Questão 39 – Na sua opinião a iluminação, ventilação e acústica das salas de aula
são:
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Questão 49 – Na sua opinião os setores da fazenda escola estão adequadamente
planejados para atender as atividades acadêmicas de forma:

Questão 50 – Os recursos audiovisuais estão disponíveis e funcionam de forma:

Questão 56 – Você considera a limpeza geral da FAZU:
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Alunos

Questão 17- Na sua opinião a utilização dos laboratórios para o desenvolvimento de
práticas pedagógicas, funciona de forma:
Total Geral

4%

9%

37%

14%

36%

Questão 23 – Na sua opinião a infraestrutura da FAZU é:
Total Geral

5% 2%
16%
39%

38%

Questão 27 – Você considera que a biblioteca tem feito aquisição de livros atuais e
importantes, que melhoram a busca por conhecimento dentro da sua área:
Total Geral
0%
0%
15%

0%

85%
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Questão 38 – A limpeza dos banheiros acontece de forma:
Total Geral

5% 2%
10%

47%

36%

Questão 39 – Na sua opinião a iluminação, ventilação e acústica das salas de aula
são:
Total Geral

2%

9%

35%

18%

36%

Questão 70 - Você considera a limpeza geral da FAZU:
Total Geral
2%
3%
8%

51%
36%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de Autoavaliação está alinhado as Diretrizes Oficiais de Avaliação do
Ministério da Educação e ao Planejamento de Desenvolvimento Institucional da
FAZU. Resulta disto um trabalho abrangente e crítico que por meio dos resultados
obtidos contribui para o diagnóstico, planejamento e implementação de ações que
contribuem para o desenvolvimento da instituição.
O processo de autoavaliação 2015 teve início em fevereiro de 2015 e
conclusão em março de 2016.
A CPA definiu que, após a apresentação do relatório parcial aos órgãos
competentes e à comunidade acadêmica, todas as ações de melhoria a serem
tomadas

pelos

setores

responsáveis

serão

respaldadas

no

relatório

de

direcionamento a ser encaminhado à CPA para acompanhamento e arquivamento
dos processos desenvolvidos.
Observa-se claramente o quanto a Instituição evolui ao adotar seriamente os
preceitos da Autoavaliação participativa e séria. A autoavaliação da FAZU tem sido
fortalecida com os princípios de transparência e democracia pregados pelo
SINAES.
A FAZU reconhece-se como Instituição de Educação Superior que se
distingue pela atenção especial que dedica àqueles que buscam a formação em
nível superior. Por isso, procura tornar seus ambientes acolhedores e adequados
aos fins que se propõe: oferecer condições para que os alunos possam adquirir e
produzir novos conhecimentos, o que se traduz em salas adequadas, equipamentos
especializados, serviços desempenhados com competência e presteza, recursos
didáticos, professores capacitados e qualificados e em constante formação, corpo
técnico capacitado.
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