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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

A Faculdade Luciano Feijão coloca à disposição da comunidade acadêmica e 

da sociedade, o relatório de autoavaliação institucional, referente ao ano de 2015. O 

presente relatório reúne informações das ações contidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI, em comparativo com os resultados de pesquisas dos questionários 

avaliativos aplicados aos discentes de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, docentes, coordenações dos cursos de Administração, Direito e Psicologia, 

demais coordenações, técnico-administrativos, egressos e sociedade. 

Almejamos que a partir da análise dos resultados, bem como ações com 

sugestões de melhorias, sejam tomadas decisões no planejamento estratégico relativas 

ao ensino, pesquisa, extensão, gestão, planejamento e avaliação, bem como na prática 

profissional. 

Assim, esperamos que a autoavaliação institucional contribua para a excelência 

na qualidade da educação superior da faculdade. 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Luciano Feijão. 

 

Sobral, março de 2016. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade Luciano Feijão – FLF, com o código IES 3862, criada em 2004, 

abrange um raio de ação envolvendo não só a Cidade de Sobral, como também os 

municípios vizinhos, fortalecendo-se ao longo do tempo como um centro de referência 

em todo o Estado do Ceará e demais Estados vizinhos. Forma profissionais com 

competências e habilidades, críticos, éticos e técnico-científicos, conscientes da 

importância da formação profissional, voltada para a assistência, o Ensino, a Pesquisa e 

a Extensão em todos os níveis. 

A Faculdade Luciano Feijão – FLF, com sede e abrangência geoeducacional no 

município de Sobral, Estado do Ceará, na Rua José Lopes Ponte, 400, Dom Expedito, 

CEP: 62.050-215, estabelecimento de ensino superior, doravante denominada 

Faculdade, é mantida pelo Centro Social Clodoveu de Arruda, constituído nos termos 

do estatuto como Associação sem fins lucrativos, registrada no Cartório Pedro Mendes 

– 1º Ofício da cidade de Sobral, Estado do Ceará, alterado do nº 33 para 746, às folhas 

45 do livro A-47, em 20 de fevereiro de 2004, doravante denominada Entidade 

Mantenedora. 

Rege-se pelos atos normativos de seus órgãos, pela legislação pertinente, pelo 

Estatuto da Entidade Mantenedora, no que couber, e pelo Regimento que normatiza os 

aspectos de funcionamento comuns aos vários órgãos integrantes da estrutura e da 

administração da Faculdade, nos planos didático, científico, administrativo, comunitário 

e disciplinar.  

É concebida como estabelecimento de ensino superior responsável pela 

formação de profissionais em diferentes áreas do conhecimento, visando concorrer para 

a formação de seres humanos integrais. 

O modelo pedagógico busca uma educação excelente, tendo como meta levar 

seus discentes a maximizar seus potenciais diante de nossa crescente e pluralística 

sociedade. Prima assim, pela alta qualidade no conteúdo e inter-relação com a vida 

comunitária. Dentro desta visão, é consciente dos valores e das virtudes presentes na 

diversidade cultural. 

Em se tratando da composição atual da Comissão Própria de Avaliação, foi 

instituída em 30 de abril de 2015, com vigência para quatro anos, podendo-se prorrogar 

por igual período. 

A seguir, apresentamos a composição da CPA: 
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COMPONENTES  REPRESENTAÇÃO 

George Harrilson Silva Aragão Presidente da CPA 

Carlos Augusto M. de Aguiar Júnior Representante do Corpo Docente 

Francisco Ricardo Magalhães Sousa Representante do Corpo Discente 

Adelino Carneiro Silva Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

Antonio Pereira da Silva Representante da Comunidade Externa 

 

 

Realizamos o planejamento estratégico da Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade Luciano Feijão a partir das seguintes fases: 

 

1ª Fase: Preparação das ações 

 

- Constituição da Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

- Elaboração e aprovação do Regulamento da CPA. 

- Elaboração do Projeto de Autoavaliação Institucional. 

- Levantamento das avaliações externas e internas realizadas na instituição. 

- Realização da sensibilização quanto ao Projeto de Autoavaliação Institucional. 

 

2ª Fase: Desenvolvimento das ações 

 

- Análise das avaliações externas e internas realizadas na instituição. 

- Elaboração e proposição dos instrumentos avaliativos. 

- Execução da avaliação segundo as 10 dimensões propostas pela Lei 10.861 de 

14 de Abril de 2004, estabelecida pelo SINAES. 

- Análise dos resultados avaliativos de 2015, disponibilizados pela Tecnologia de 

Informação - TI/Pesquisa Institucional. 

 

3ª Fase: Consolidação das ações 

 

- Sistematização dos resultados da avaliação nas 10 dimensões. 

- Elaboração do relatório parcial. 

- Divulgação para a comunidade acadêmica e sociedade. 
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Assim, em conformidade com as determinações do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior - SINAES, a Faculdade Luciano Feijão, através da sua 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, órgão responsável pelo processo de 

autoavaliação institucional, de sistematização e de prestação de informações solicitadas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP socializa o relatório parcial 

com as ações desenvolvidas e autoavaliadas no decorrer do ano de 2015. 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Luciano Feijão no processo de 

autoavaliação institucional tem como subsídios o Regulamento e o Projeto de 

Autoavaliação Institucional aprovados pelo Conselho Acadêmico Superior – CAS. 

A elaboração do relatório parcial de autoavaliação da Faculdade Luciano 

Feijão foi realizada com base no “Roteiro de Autoavaliação Institucional”, conforme a 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N° 65, publicada em 09 de outubro de 2014. 

Os indicadores desenvolvidos pela Comissão Própria de Avaliação - CPA no 

ano de 2015 foram aplicados aos discentes de graduação e pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, docentes, coordenações dos cursos de Administração, Direito e Psicologia, 

demais coordenações, técnico-administrativos, egressos  e sociedade. 

O presente relatório ficará disponibilizado aos órgãos reguladores, a 

comunidade acadêmica e a sociedade civil através do link da CPA no site: 

www.flucianofeijao.com.br, bem como no setor da Comissão Própria de Avaliação - 

CPA. 

Como mencionado anteriormente, o Relatório de Autoavaliação Institucional 

foi constituído com base na descrição, análise e avaliação das dez dimensões previstas 

no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 

nº 10.861/2004, de 14 de abril de 2004, em conformidade com o Art. 16 do Decreto nº 

5.773/2006, de 9 de maio de 2006.  

Salienta-se que as dez (10) dimensões estão distribuídas em cinco (5) eixos: 

- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação. 

 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional  

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 

 

- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes. 
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- 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. 

   

Apresentamos no relatório parcial da Comissão Própria de Avaliação a 

metodologia, os instrumentos, os segmentos envolvidos na autoavaliação institucional e 

as técnicas de coleta de dados. Por conseguinte, descrevemos no seu desenvolvimento 

as informações pertinentes a cada eixo/dimensão, de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI e a identidade da instituição. Em seguida, a análise 

dos dados e das informações apresentadas no desenvolvimento, por meio de diagnóstico 

da IES ressaltando os avanços e os desafios a serem enfrentados, evidenciando no 

relatório o quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES. Por 

fim, sugerimos as ações a partir da análise dos dados e das informações, visando à 

melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 
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2 METODOLOGIA 

 

A autoavaliação, articulada ao planejamento institucional, contribui para a 

concretização de ações que promovam a melhoria da qualidade da educação superior da 

Faculdade Luciano Feijão, permitindo a superação de fragilidades e fortalecendo suas 

virtudes. 

O processo avaliativo institucional ocorre anualmente, envolvendo três etapas: 

preparação, desenvolvimento e consolidação das ações. Trata-se de um diagnóstico 

interno realizado mediante a colaboração dos discentes, docentes, técnico- 

administrativos, egressos e sociedade, os quais se pronunciam acerca de aspectos 

relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, planejamento, avaliação e gestão.  

O processo avaliativo conduzido pela CPA em 2015 teve como objetivo, 

avaliar a Faculdade Luciano Feijão considerando as 10 dimensões, com intuito de 

compreender os significados do conjunto de suas atividades, buscando maior relevância 

no seu contexto social e revelar o nível de satisfação da comunidade acadêmica com a 

faculdade, com vistas a:  

 Produzir conhecimentos sobre todas as ações acadêmicas desenvolvidas 

pela faculdade, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI; 

 Identificar as potencialidades e fragilidades apresentadas pelos segmentos 

discentes, docentes, técnico-administrativos, egressos e sociedade; 

 Socializar com a comunidade acadêmica e sociedade, os resultados das 

ações realizadas pela faculdade; 

 Propor sugestões de melhorias acadêmicas. 

 

A pesquisa foi de natureza quantitativa-qualitativa e dá as bases teórico-

metodológicas necessárias para o conhecimento da Faculdade Luciano Feijão em sua 

totalidade, visto a comissão da CPA compreende que é essencial a escolha da 

abordagem a serviço do objeto da pesquisa, e não o contrário, com o propósito de daí 

tirar, o melhor possível, os saberes desejados. Parece haver um consenso, pois, quanto à 

ideia de que as abordagens qualitativas e quantitativas devem ser encaradas como 

complementares, em vez de mutuamente concorrentes (MALHOTRA, 2001; LAVILLE 

& DIONNE, 1999). 

Como instrumentos de coleta de dados, foram disponibilizados questionários 

online no site da faculdade, no período de julho a dezembro de 2015, para que os 
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segmentos acadêmicos (discentes, coordenações, docentes, técnico-administrativos e 

egressos) pudessem participar voluntariamente do processo avaliativo.  

Na análise das dimensões, foram consideradas as respostas por categoria, ou 

seja, discriminou por segmentos acadêmicos com a intenção de socializar a relevância 

dos fatos e tornar o processo mais transparente.  

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa de autoavaliação 

institucional seguiu os seguintes passos:  

 Reuniões para elaboração e análise dos questionários para a coleta de 

dados;  

 Sensibilização da comunidade acadêmica;  

 Visitas aos setores administrativos, financeiros e pedagógicos da 

Instituição;  

 Aplicação dos questionários aos segmentos acadêmicos;  

 Processamento dos dados;  

 Discussão e análise dos dados obtidos;  

 Elaboração do relatório parcial de autoavaliação; 

 Socialização dos resultados com a comunidade acadêmica e sociedade. 

Os resultados obtidos subsidiarão como parâmetros de auto-regulação, da 

melhoria da qualidade do ensino, pesquisa, extensão, planejamento, avaliação e gestão, 

da efetividade acadêmica e social e do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais; o que envolve o desafio de assegurar os valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade e à afirmação da identidade 

institucional.  

A autoavaliação realizada pela CPA é um processo contínuo por meio do qual 

a instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender 

os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. Ela busca a cada ano um maior envolvimento da 

comunidade acadêmica nos processos de avaliação institucional. A CPA da Faculdade 

Luciano Feijão realiza reuniões com as direções, coordenações, docentes, discentes, 

mobiliza setores da faculdade, egressos e sociedade para contribuir com a sensibilização 

dos públicos. 

Em referência ao índice de questionários respondidos pela pesquisa 

institucional realizada em 2015, a participação dos segmentos é demonstrada conforme 

segue:  
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Segmentos Aptos Participantes % 

Discentes 1873 1300 69,40 

Docentes 122 62 50,81 

Técnico-Administrativos 71 35 49,29 

TOTAL 2066 1397  

Fonte: Dados do questionário da CPA respondido em 2015. 

 

Tomou-se como base para a conceituação dos indicadores, os seguintes 

instrumentos: Instrumento de Avaliação Institucional Externa, que subsidia os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação da organização acadêmica 

(presencial) - (2014) e, Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a 

distância (2015), utilizados pelo Ministério da Educação – MEC, para as avaliações 

externas.  

 

2.1 Sensibilização da comunidade acadêmica 

 

Todo início de semestre, representantes da Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade Luciano Feijão visitam as turmas para sensibilizar sobre a importância da 

participação dos discentes, em prol da melhoria das ações da faculdade. 

Assim, os discentes passam a perceber como é o funcionamento da faculdade, 

onde eles devem buscar as informações e passam a entender todo o processo. Nesse 

encontro é apresentada a Comissão Própria de Avaliação, seus objetivos e seu papel na 

instituição. 

Além desse primeiro momento, a sensibilização da comunidade acadêmica 

para o processo de autoavaliação foi realizada das seguintes formas: comunicados, os 

quais foram enviados por e-mail aos discentes, através das redes sociais, de mural 

eletrônico e de impressos. 

Realizamos reuniões com coordenações de cursos, outras coordenações, 

docentes, técnico-administrativos, egressos e sociedade. 

 

2.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

Seguimos no processo de avaliação institucional 2015 o que preconiza o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, balizando-se 
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principalmente nos cincos eixos ou nas dez dimensões de avaliação de instituições de 

ensino. 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPCs, resultados de avaliações 

externas e internas, e os questionários de avaliação institucional, cursos e desempenho 

docente. 

Apresentamos abaixo os questionários utilizados por segmentos: 

 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015 

 

 
Estimado(a) Discente, solicitamos atenção a seguir no preenchimento do questionário 

avaliativo da nossa instituição. Leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau 

de concordância com cada uma delas, segundo a legenda abaixo. Desde já, a Comissão 

Própria de Avaliação - CPA da Faculdade Luciano Feijão agradece sua importante 

participação para o conhecimento e aperfeiçoamento da qualidade institucional. 

 

LEGENDA: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente; NSR – Não sei 

responder. 

 

 

ASPECTOS ANALISADOS O B R I NSR 

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI      

Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com 

a missão, o contexto local e regional ao qual a instituição está 

inserida. 

     

Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI e o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

     

2. 2. Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão      

Coerência entre as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

     

Oportunidades para docentes e discentes participarem de 

programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 

     

Oportunidades para docentes e discentes participarem de 

projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a 

investigação acadêmica. 

     

3. Responsabilidade Social      

Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o      
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Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para o 

desenvolvimento local e regional. 

     

Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de 

seus colaboradores. 

     

Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s e 

instituições públicas e privadas. 

     

Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção 

da cidadania, de atenção às pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, às políticas de ações 

afirmativas. 

     

4. Comunicação com a sociedade      

Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e 

interna e a missão da instituição. 

     

Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e 

reclamações). 

     

Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural 

e vídeos) utilizados na comunicação interna e externa. 

     

Qualidade da comunicação interna e externa.      

5. Organização e Gestão da Instituição      

Coerência do plano de gestão com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com os objetivos e projetos institucionais. 

     

Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de 

problemas. 

     

Modos de participação dos atores na gestão institucional.      

5. 6. Infraestrutura Física      

Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, 

auditório, refeitório, coordenações, departamentos, estudos 

individuais e em grupo para docentes e discentes. 

     

Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais.      

Áreas de lazer.      

Equipamentos de informática.      

Recursos audiovisuais e mídia.      

Rede de comunicação.      

Segurança.      

Limpeza.      

Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico.      

Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades 

especiais. 

     

Informatização.      

Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do      
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acervo bibliográfico e formas de operacionalização. 

Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais.      

7. Planejamento e Avaliação      

Adequação e efetividade do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI com o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

     

Abrangência, transparência e acompanhamento do processo de 

planejamento com a participação da comunidade. 

     

Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.      

Participação da comunidade acadêmica.      

Sintonia com o planejamento.      

Divulgação e análise dos resultados.      

Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função 

da autoavaliação. 

     

8. Políticas de Atendimento aos Discentes      

Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos 

e esportivos. 

     

Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

     

Oportunidades para os discentes superarem problemas e 

dificuldades relacionados ao processo de formação. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem estágios no país.      

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou 

estágios fora do país. 

     

A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 

para o apoio administrativo e acadêmico. 

     

Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.      

Inserção profissional dos egressos.      

Participação dos egressos na vida da Instituição.      

Programa de educação continuada voltada para os egressos.      
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015 

 

 
Estimado(a) Docente, solicitamos atenção a seguir no preenchimento do questionário 

avaliativo da nossa instituição. Leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau 

de concordância com cada uma delas, segundo a legenda abaixo. Desde já, a Comissão 

Própria de Avaliação - CPA da Faculdade Luciano Feijão agradece sua importante 

participação para o conhecimento e aperfeiçoamento da qualidade institucional. 

 

LEGENDA: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente; NSR – Não sei 

responder. 

 

 

ASPECTOS ANALISADOS O B R I NSR 

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI      

Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com 

a missão, o contexto local e regional ao qual a instituição está 

inserida. 

     

Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI e o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

     

2. Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão      

Coerência entre as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

     

Oportunidades para docentes e discentes participarem de 

programas, projetos ou atividades de extensão universitária. 

     

Oportunidades para docentes e discentes participarem de 

projetos de iniciação científica e de atividades que estimulam a 

investigação acadêmica. 

     

3. Responsabilidade Social      

Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

     

Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para o 

desenvolvimento local e regional. 

     

Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de 

seus colaboradores. 

     

Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s e 

instituições públicas e privadas. 

     

Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção 

da cidadania, de atenção às pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, às políticas de ações 

afirmativas. 
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4. Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu 

aperfeiçoamento e condições de trabalho       

     

Titulação.      

Experiência profissional no magistério superior.      

Políticas de acompanhamento do trabalho docente.      

Regime de trabalho.      

Plano de carreira.      

Programas de capacitação e suas formas de operacionalização.      

Políticas para publicações.      

5. Comunicação com a sociedade      

Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e 

interna e a missão da instituição. 

     

Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e 

reclamações). 

     

Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural 

e vídeos) utilizados na comunicação interna e externa. 

     

Qualidade da comunicação interna e externa.      

6. Organização e Gestão da Instituição      

Coerência do plano de gestão com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com os objetivos e projetos institucionais. 

     

Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de 

problemas. 

     

Modos de participação dos atores na gestão institucional.      

7.  Infraestrutura Física      

Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, 

auditório, refeitório, coordenações, departamentos, estudos 

individuais e em grupo para docentes e discentes. 

     

Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais.      

Áreas de lazer.      

Equipamentos de informática.      

Recursos audiovisuais e mídia.      

Rede de comunicação.      

Segurança.      

Limpeza.      

Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico.      

Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades 

especiais. 

     

Informatização.      

Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do 

acervo bibliográfico e formas de operacionalização. 

     

Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais.      
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8. Planejamento e Avaliação      

Adequação e efetividade do Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI com o projeto pedagógico do curso - PPC. 

     

Abrangência, transparência e acompanhamento do processo de 

planejamento com a participação da comunidade. 

     

Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.      

Participação da comunidade acadêmica.      

Sintonia com o planejamento.      

Divulgação e análise dos resultados.      

Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função 

da autoavaliação. 

     

9.Políticas de Atendimento aos Discentes      

Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos 

e esportivos. 

     

Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

     

Oportunidades para os discentes superarem problemas e 

dificuldades relacionados ao processo de formação. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem estágios no país.      

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou 

estágios fora do país. 

     

A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 

para o apoio administrativo e acadêmico. 

     

Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.      

Inserção profissional dos egressos.      

Participação dos egressos na vida da Instituição.      

Programa de educação continuada voltada para os egressos.      

10.Sustentabilidade Financeira      

Relação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e 

o orçamento previsto. 

     

Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas 

de ensino, pesquisa e extensão. 

     

Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e 

técnico-administrativo. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015 

 

 

Estimado(a) Técnico-Administrativo(a), solicitamos atenção a seguir no preenchimento 

do questionário avaliativo da nossa instituição. Leia cuidadosamente cada assertiva e 

indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a legenda abaixo. 

Desde já, a Comissão Própria de Avaliação - CPA da Faculdade Luciano Feijão 

agradece sua importante participação para o conhecimento e aperfeiçoamento da 

qualidade institucional. 

 

LEGENDA: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente; NSR – Não sei 

responder. 

 

 

 

 

ASPECTOS ANALISADOS O B R I NSR 

1. Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI      

 Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com 

a missão, o contexto local e regional ao qual a instituição está 

inserida. 

     

Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI e o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

     

2. Responsabilidade Social      

Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

     

Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para o 

desenvolvimento local e regional. 

     

Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de 

seus colaboradores. 

     

Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s e 

instituições públicas e privadas. 

     

Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção 

da cidadania, de atenção às pessoas que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, às políticas de ações 

afirmativas. 

     

3. Políticas de pessoal, as carreiras do corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento e condições de 

trabalho       

     

Formação profissional.      

Experiência profissional.      

Políticas de acompanhamento do trabalho técnico-

administrativo. 
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4. Comunicação com a sociedade      

Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e 

interna e a missão da instituição. 

     

Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e 

reclamações). 

     

Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural 

e vídeos) utilizados na comunicação interna e externa. 

     

Qualidade da comunicação interna e externa.      

5. Organização e Gestão da Instituição      

Coerência do plano de gestão com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com os objetivos e projetos institucionais. 

     

Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de 

problemas. 

     

Modos de participação dos atores na gestão institucional.      

6. Infraestrutura Física      

Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, 

auditório, refeitório, coordenações, departamentos, estudos 

individuais e em grupo para docentes e discentes. 

     

Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais.      

Áreas de lazer.      

Equipamentos de informática.      

Recursos audiovisuais e mídia.      

Rede de comunicação.      

Segurança.      

Limpeza.      

Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico.      

Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades 

especiais. 

     

Informatização.      

Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do 

acervo bibliográfico e formas de operacionalização. 

     

Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais.      

7. Política de Atendimento aos Discentes      

Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos 

e esportivos. 

     

Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

     

Oportunidades para os discentes superarem problemas e      
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dificuldades relacionados ao processo de formação. 

Oportunidades para os discentes realizarem estágios no país.      

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou 

estágios fora do país. 

     

A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários 

para o apoio administrativo e acadêmico. 

     

Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.      

Inserção profissional dos egressos.      

Participação dos egressos na vida da Instituição.      

Programa de educação continuada voltada para os egressos.      

8. Sustentabilidade Financeira      

Relação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e 

o orçamento previsto. 

     

Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas 

de ensino, pesquisa e extensão. 

     

Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e 

técnico-administrativo. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2015 

 

Estimado Egresso, solicitamos atenção a seguir no preenchimento do questionário 

avaliativo da nossa instituição. Leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau 

de concordância com cada uma delas. Sua opinião é importante para aproximar o nosso 

curso à realidade do mercado. Desde já, a Comissão Própria de Avaliação - CPA da 

Faculdade Luciano Feijão agradece sua importante participação para o conhecimento e 

aperfeiçoamento da qualidade institucional. 

 

I - ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL 

01) Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

a) Sim, na área de minha formação acadêmica. 

b) Sim, fora da área de minha formação acadêmica. 

c) Não. 

 

02)  O principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional na sua área de 

formação é: 

a) Mercado de trabalho saturado. 

b) Melhor oportunidade em outra área. 

c) Motivos particulares. 

 

03) Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade profissional?  

a) Menos de 1 ano. 

b) De 02 a 03 anos. 

c) De 02 a 04 anos. 

d) De 03 a 04 anos. 

e) Mais de 04 anos. 

 

04) Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

a) Autônoma. 

b) Empresa própria. 

c) Empresa privada. 

d) Empresa pública. 

e) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 

 

05) Como você obteve seu emprego atual? 

a) Por concurso público. 

b) Por efetivação de estágio. 

c) Por seleção de currículo. 

d) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 
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06) Qual o seu nível de satisfação na sua situação profissional atual no aspecto financeiro? 

a) Alto. 

b) Médio. 

c) Baixo. 

 

07) Qual o seu nível de satisfação na sua situação atual, no aspecto social? 

a) Alto. 

b) Médio. 

c) Baixo. 

 

08) Qual é em sua visão, a perspectiva profissional na sua área? 

a) Ótima. 

b) Boa. 

c) Razoável. 

d) Desanimadora. 

e) Não tenho condições de avaliar. 

 

II - AVALIAÇÃO DO CURSO/INSTITUIÇÃO 

09) Você estava preparado para o mercado de trabalho quando se formou? 

a) Muito. 

b) Razoavelmente. 

c) Pouco. 

d) Nada. 

 

10) As disciplinas profissionalizantes contribuíram para o seu desempenho profissional? 

a) Muito. 

b) Razoavelmente. 

c) Pouco. 

d) Nada. 

e) A pergunta não se aplica à minha situação atual. 

 

11) O curso como um todo colaborou para seu desenvolvimento cultural e pessoal? 

a) Muito. 

b) Razoavelmente. 

c) Pouco. 

d) Nada. 

e) Não tenho opinião a respeito. 
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12) De forma geral, qual é o conceito que você atribui aos professores do curso que você 

concluiu? 

a) Ótimo. 

b) Bom. 

c) Regular. 

d) Ruim. 

e) Péssimo. 

 

13) Você faria uma pós-graduação (Especialização) na Faculdade Luciano Feijão? 

a) Sim. 

b) Não. 

 

Em caso afirmativo, especifique a área da Especialização? 

___________________________________________________________ 

 

14) Qual é o conceito que você atribui ao curso que conclui? 

a) Ótimo. 

b) Bom. 

c) Regular. 

d) Ruim. 

e) Péssimo. 

 

15) Por que você escolheu a Faculdade Luciano Feijão? 

a) Pela sua qualidade de ensino. 

b) Pela tradição. 

c) Pela sua localização. 

d) Pelo seu preço. 

e) Não consegui vaga em outra instituição. 

 

16) Você escolheria novamente a Faculdade Luciano Feijão para realizar seu curso? 

a) Com certeza. 

b) Provavelmente. 

c) Se não tivesse outra opção. 

d) Não. 

e) Não tenho opinião formada a esse respeito. 
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AVALIAÇÃO DO CURSO – 2015 
 

 
Estimado(a) Discente, solicitamos atenção a seguir no preenchimento do questionário 

avaliativo do curso. Leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 

concordância com cada uma delas, segundo a legenda abaixo. Desde já, a Comissão 

Própria de Avaliação - CPA da Faculdade Luciano Feijão agradece sua importante 

participação para o conhecimento e aperfeiçoamento da qualidade do curso. 

 

 

LEGENDA: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente; NSR – Não sei 

responder. 

 

ASPECTOS ANALISADOS O B R I NSR 

(01) O curso propicia experiências de aprendizagem 

inovadoras. 

     

(02) O curso contribui para o desenvolvimento da sua 

consciência ética para o exercício profissional. 

     

(03) No curso você tem a oportunidade de aprender a trabalhar 

em equipe. 

     

(04) O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de 

pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para 

problemas da sociedade. 

     

(05) O curso contribui para você ampliar sua capacidade de 

comunicação nas formas oral e escrita. 

     

(06) O curso contribui para o desenvolvimento da sua 

capacidade de aprender e atualizar-se permanentemente. 

     

(07) A coordenação do curso é disponível para orientação 

acadêmica dos discentes. 

     

(08) A coordenação socializa o Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC? 

     

(09) As decisões tomadas no colegiado de curso são 

amplamente socializadas aos discentes e docentes? 

     

(10) A atuação da coordenação propicia a solução de 

problemas, no cotidiano do curso de forma satisfatória? 

     

(11) O curso exige de você organização e dedicação frequente 

aos estudos. 

     

(12) O curso oferece condições para os discentes participarem 

de eventos internos e/ou externos à instituição.  

     

(13) O curso favorece a articulação do conhecimento teórico 

com atividades práticas. 

     

(14) As atividades práticas são suficientes para relacionar os 

conteúdos do curso com a prática, contribuindo para sua 

formação profissional. 

     

(15) O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou 

contemporâneos em sua área de formação.  

     

(16) O estágio supervisionado proporciona experiências 

diversificadas para a sua formação. 

     

(17) O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os 

discentes. 
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2.3 Técnicas utilizadas para a coleta de dados por segmentos 

 

Corpo Docente, Discente, Técnico-Administrativo e Egresso: Questionário 

de Autovaliação Institucional, disponibilizado de forma eletrônica, no ambiente virtual 

Totvs, com disponibilização de questões fechadas. Os questionários foram aplicados no 

primeiro e segundo semestres de 2015. 

Corpo Docente: Questionário de Avaliação dos cursos e disciplinas/docentes 

(subsídio para a construção do Relatório de Avaliação do Curso). Incluem-se nessa 

categoria a avaliação do Curso pelo discente que também servirá de base para a 

elaboração do Relatório de Avaliação de Curso. 

Sociedade: Grupo Focal de duas dimensões: comunicação com a sociedade e 

responsabilidade social através de grupo focal. 

Outrossim, os discentes, docentes, coordenações, técnico-administrativos, 

egressos e sociedade participaram da autoavaliação institucional. Por sua vez, os 

docentes e discentes avaliaram os cursos, e por fim, os discentes avaliaram os docentes. 

Os resultados foram encaminhados à direção geral que, convocou reuniões com 

representantes da CPA e as direções, coordenações, docentes e discentes para a análise e 

tomada de decisões em plano de ações. 

 Os instrumentos questionários eletrônicos, aplicados aos docentes da 

graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, discentes, coordenações dos cursos 

de Graduação em Administração, Direito e Psicologia, demais coordenações, além dos 

técnico-administrativos foram elaborados com alternativas fechadas, onde o 

respondente escolheria uma única opção entre ótimo; bom; regular; insuficiente e não 

sei responder. Vale salientar que houve mudanças nos questionários (institucional, 

cursos e desempenho docente), bem como nas alternativas, sendo necessários e 

justificados em ata de reunião ordinária, considerando-se como referencial o 

questionário do Exame Nacional da Educação Superior – ENADE para a avaliação dos 

cursos e desempenho docente.   

Ao final do período de aplicação dos questionários, os resultados foram 

tabulados em parceria com os setores Tecnologia de Informação – TI e, Pesquisa 

Institucional. 
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Assim, a classificação dos resultados foi realizada por tabulação simples, em 

que as questões permitem apenas uma resposta, ou seja, o número de respostas é igual 

ao número de respondentes (salve os casos em que a avaliação é finalizada incompleta, 

ou seja, alguma questão deixou de ser respondida). 

Os resultados foram tabulados em dados quantitativos decimais e percentuais, 

de modo a garantir, a análise dos dados em potencialidades e fragilidades, as quais 

foram organizadas em segmentos. 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO: APRESENTAÇÃO DOS DADOS E INFORMAÇÕES 

REFERENTES AOS CINCO EIXOS/DIMENSÕES AVALIADAS 

 

Apresentamos a seguir os dados e as informações pertinentes a cada 

eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade da instituição. Por conseguinte, 

organizamos o desenvolvimento em cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o 

SINAES. 

 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

A avaliação entendida como um insumo do processo mais amplo de 

planejamento da organização, permite, enfim, obter o diagnóstico de necessidades e 

identificar as ações a serem contempladas na gestão da organização. 

Assim, a avaliação institucional consiste em um processo permanente de 

elaboração de conhecimento e de intervenção prática, que permite retro-alimentar as 

mais diversas atividades das instituições, durante todo o seu desenvolvimento. 

É necessário garantir que a avaliação não seja praticada de forma 

burocratizante, empobrecendo seu potencial educativo, evidenciador das mudanças 

necessárias para que o ensino superior possa reencontrar sua identidade e cumprir seu 

real papel social, diante de uma realidade caracterizada pela incerteza do futuro. O 

sucesso das políticas públicas de avaliação passa pelo respeito e reconhecimento da 

importância do projeto institucional, único referencial capaz de qualificar o conceito de 

qualidade de ensino que se pretende construir no interior dos estabelecimentos de 

ensino. É para o conjunto de atores que compõem esse cenário que a avaliação deve 
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fazer sentido, para que eles possam, igualmente, dar sentido ao seu trabalho pedagógico, 

sem perder de vista o contexto social em que este se insere. 

Dessa forma, a avaliação institucional se justifica pelos objetivos que reafirma 

e que não podem ser examinados de forma massificada na medida em que a 

homogeneização das instituições põe a perder a riqueza da sua diversidade. 

A avaliação institucional é um requisito básico para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;  

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição. 

 

A Faculdade Luciano Feijão tem como missão:  

 

Desenvolver políticas de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a 

formação de profissionais-cidadãos capazes de produzir, sistematizar e 

socializar conhecimentos, pesquisar e criar elos com a sociedade, 

buscando respostas a suas demandas, promovendo uma inserção 

técnica, cultural, política, crítica e ética no mundo contemporâneo, 

atuando como um centro dinâmico de ciência, tecnologia e inovação 

para o desenvolvimento social e sustentável na região em que atua. 

(PDI, 2016-2021, p. 23). 

 

Para ser bem sucedida no cumprimento de sua missão, é essencial que a 

Faculdade Luciano Feijão cumpra seus objetivos sempre norteados por princípios éticos 

e culturais, visando a satisfação de metas estabelecidas em razão de uma política 

institucional, comprometida com o desenvolvimento cultural e regional. Dessa forma, 

propõe-se: 

 ministrar o ensino superior e de pós-graduação, em todas as suas 

modalidades, nas formas e níveis previstos na legislação educacional brasileira; 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

 formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, colaborando com sua formação contínua; 
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 incentivar o trabalho de pesquisa, por meio da Iniciação Científica, 

contribuindo para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, 

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

publicações ou de outras formas de comunicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento educacional e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 

adquiridos em uma estrutura-intelectual sistematizadora do conhecimento; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 

os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão, aberta à participação popular, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica gerada na Instituição; 

 participar de desenvolvimento do país, favorecendo a articulação entre os 

poderes públicos e a iniciativa privada para o estudo de problemas nacionais ou 

regionais; 

 colaborar na solução de problemas da comunidade, por meio de iniciativas 

culturais de apoio técnico e prestação de serviços fundadas na produção acadêmica e na 

responsabilidade social. 

 

A política social que consiste em promover a integração da Comunidade 

Acadêmica interna é constituída pelos três segmentos – docentes, discentes e pessoal 

técnico-administrativos e serviços, respeitando suas individualidades na diversidade que 

comporta a grandeza de um projeto educacional de uma instituição de ensino superior. 

Desse modo, uma política social e de cooperação que busca o desenvolvimento 

de ações conjuntas com os segmentos que a compõem permitindo o enfrentamento das 

fragilidades detectadas, defendendo e estando alerta quanto aos direitos de cidadania e 

dignidade. 
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Os direitos do cidadão estão assegurados por uma administração democrática e 

participativa, inserida nos princípios e diretrizes da Faculdade Luciano Feijão. A oferta 

de serviços e o apoio institucional são exercícios cotidianos de construção da cidadania 

plena. 

No desempenho do seu papel de geradora e disseminadora de conhecimento, 

está comprometida com os avanços sociais a serem alcançados pela sociedade e, 

portanto, coloca a assistência prestada como espaço de educação e de construção da 

cidadania. 

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. 

A) Políticas para o Ensino 

 

- Graduação 

 

A política da Faculdade Luciano Feijão para o Ensino de Graduação 

fundamenta-se na integração com a Pesquisa e a Extensão, objetivando formação de 

qualidade acadêmica e profissional. Cultiva e promove, portanto, uma prática 

fundamentada em princípios éticos que possibilitem a construção do conhecimento 

técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o desenvolvimento de um pensamento 

reflexivo, crítico e responsável, que impulsione a transformação social, econômica e 

política da região sob o viés humanista. 

O ensino é estruturado a partir de uma articulação com as mudanças 

decorrentes dos novos desafios e modelagens profissionais advindos dos avanços 

científico-tecnológicos, buscando assegurar uma formação mais próxima as fronteiras 

dos saberes no interior e para além dos espaços formativos da Faculdade, preparando os 

egressos para o enfrentamento das crises numa sociedade cada vez mais complexa e 

dinâmica.  

As ações para o cumprimento dessas políticas demandam:  

 cuidado e atenção às necessidades da sociedade e da região no que 

concerne a oferta de cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 
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 flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior 

medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

 diálogo entre os professores nos encontros pedagógicos para o fomento da 

interdisciplinaridade; 

 atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em 

consideração as Diretrizes Curriculares e as demandas regionais em que a Faculdade 

Luciano Feijão se insere, como elementos orientadores de uma ação-prática 

interdisciplinar; 

 incentivo à produção técnico-científica e didático-pedagógica pelo corpo 

docente; 

 qualificação permanente do corpo docente, em termos de titulação 

acadêmica  e de competências didático-pedagógicas, tendo o foco na valorização do 

profissional de Ensino Superior com a implementação e efetivação do plano de cargos, 

carreiras e salários do trabalhador técnico-administrativo; 

 manutenção e controle da situação legal dos cursos; e 

 apoio e acompanhamento da ação pedagógica no âmbito dos cursos. 

Assim, são princípios básicos dessa política a análise das condições de 

demanda e a projeção desejada de novos cursos com vistas à ampliação e transformação 

da Faculdade em um Centro Universitário, uma referência local, estadual e nacional. 

Nessa direção, no Ensino de Graduação a Faculdade Luciano Feijão se propõe 

a ampliar os Cursos de Bacharelado, criando de imediato o Curso de Engenharia Civil, 

Enfermagem, bem como a ampliar os graus oferecendo, também, Cursos Superiores de 

Tecnologia. 

Isto porque, os diferentes cenários em que se desenvolve a educação obrigam a 

uma reorientação dos serviços prestados pelas Instituições de Educação Superior, que 

devem possibilitar a capacitação profissional e criação de inteligência crítica. A 

formação do profissional é tema recorrente em países que buscam modernização.  
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Superiores de Tecnologia 

Os Cursos Superiores de Tecnologia serão ofertados na busca de 

instrumentalizar a educação profissional. Reforça-se o princípio da flexibilização dos 

diversos Cursos  de Tecnologia, pois eles somente deverão ser ofertados em razão de 

demanda do setor produtivo. 

A região de abrangência da Faculdade Luciano Feijão justifica a futura criação 

e a oferta de cursos para a formação de tecnólogos, além do grau de bacharelado. O 

desejo maior é que a educação superior seja um fator dinamizador do desenvolvimento 

humano, eixo de transformação produtiva e de desenvolvimento sustentável.  

Como decorrência das demandas por novas habilidades e competências, e pelo 

vertiginoso avanço da ciência e da tecnologia, pretende-se, futuramente, oferecer Cursos 

Superiores de Tecnologia de acordo com a Portaria MEC Nº 1647 de 25/11/1999, com 

tempo de duração média de 2 (dois) anos e um corpo docente composto por 

profissionais que também atuem no mercado de trabalho. 

 

Políticas para as Atividades Articuladas ao Ensino 

 

A) Políticas para o Estágio 

 

A disciplina de Estágio Supervisionado é um componente curricular 

obrigatório que integra um conjunto de atividades em que o aluno desenvolve situações 

reais de vida e de trabalho, sob a supervisão de um docente. Propicia a aproximação do 

futuro profissional com a realidade em que irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e 

fazer revisões nos conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante sua vida 

acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem profissional, social e cultural. 

O Estágio constitui-se num espaço privilegiado para a integração das atividades 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso, as experiências vivenciadas pelo estagiário 

poderão se constituir em objeto de estudo, análise e reflexão, transformando-se em 

temas ou problemas desenvolvidos no Trabalho de Conclusão do Curso, para os cursos 

onde estiverem previstos. 

 

B) Políticas para a Prática profissional 
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O ponto de partida para a formulação dos projetos pedagógicos dos cursos a 

serem oferecidos inicialmente e aqueles a serem implantados é o primeiro artigo da Lei 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB). Esse artigo afirma 

que a educação escolar deverá estar vinculada ao trabalho e à prática social. A hipótese 

central do trabalho considera a prática do aluno na intervenção em sala de aula e  na 

área profissional em geral, como o elemento central para inovações curriculares, o que 

leva ao estabelecimento da relação entre a teoria e a prática em cada disciplina do 

currículo, não só nas disciplinas tradicionalmente compreendidas como “práticas”, mas 

em todas elas. 

As atividades permanentes de prática profissional articulada com o ensino 

estão ligadas ao conceito de laborabilidade na medida em que essas competências 

constituem na verdade um trabalhador polivalente que pode, quando bem preparado, ser 

mais autônomo para decidir seu percurso no mercado de trabalho. Em decorrência, o 

professor está hoje, sendo levado a parar e entender que não é mais a única fonte 

legítima de conhecimento para seu aluno. 

Com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, as 

informações mais facilmente disponíveis, fortalecendo o papel do professor para dar 

sentido às informações adquiridas pelos alunos: avaliando, criticando, compreendendo, 

julgando a pertinência e relacionando-as à vida prática. 

Dentre os meios de operacionalizar a prática profissional encontram-se:  

 as atividades complementares que possibilitam a real integração entre 

teoria e prática profissional, valendo como parte de um currículo expresso, de um lado, 

e, oculto, de outro, que não se encontra muito explicitado em estruturas curriculares 

regimentais; 

 a adoção de linhas de pesquisa que orientem e direcionem a prática, 

buscando respostas para as questões do cotidiano e a sustentação dos modelos de ensino 

voltados para a prática;  

 programas de ensino sustentados em concepções pedagógicas crítico-

reflexivas, com orientação teórico-metodológica que articulem ensino-trabalho, 

integração teoria-prática, adotando princípios da educação adequados ao "ser 

trabalhador" como o "ser aprendiz"; 

 ampliação do processo de avaliação institucional, assegurando um sistema 

que permita avaliar o desempenho docente x discente bem como uma autoavaliação e o 
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olhar do egresso (avaliação externa) visando adequar a oferta de estruturas curriculares 

e prever novos cursos.   

C) Políticas para as Atividades Complementares 

 

São chamadas Atividades Complementares aquelas direcionadas para a 

formação integral do aluno, objetivando qualificar a formação acadêmica dando-lhe um 

caráter mais abrangente e contextualizado. 

As atividades complementares, embora se configurem como instrumento da 

política articuladora do ensino de graduação, envolvem atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, as quais podem ser desenvolvidas em três níveis: 

 como instrumento de iniciação ao ensino e à pesquisa;  

 como instrumento de conhecimento e integração do aluno com a realidade 

social, econômica e do trabalho de sua área/curso; e 

 como instrumento de iniciação profissional. 

Aos Colegiados de Curso cabe normalizar as atividades complementares ao 

longo do tempo de integralização curricular, em coerência com as diretrizes 

estabelecidas pela Faculdade e com as do MEC, para cada curso. 

À Coordenação de Atividades Complementares compete orientar e avaliar os 

estudos ou atividades realizados pelo aluno, de acordo com os procedimentos definidos 

no Regulamento, enquadrá-los quanto às horas por atividades, pontuação máxima e 

encaminhar à Secretaria da Faculdade os comprovantes necessários ao registro 

acadêmico. 

As Atividades Complementares obedecem às seguintes normas gerais:  

 devem ser computadas no sistema de integralização do total previsto para 

o curso (não devem ser incluídas as horas dedicadas ao Trabalho de Conclusão de Curso 

ou aos Projetos Experimentais); 

 devem estar previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e as 

modalidades admitidas devem ser tornadas públicas, pela Coordenadoria de Atividades 

Complementares, de sorte a permitir a livre escolha pelo aluno; 

 não poderão ser desenvolvidas no mesmo horário destinado às disciplinas 

regulares na forma indicada no Projeto Pedagógico de cada Curso. 
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São entendidas como Atividades Complementares as seguintes modalidades: 

programas especiais de capacitação do estudante; atividades laboratoriais além das já 

previstas no padrão turma/horas-aula; atividades de extensão; monitoria; atividades de 

pesquisa; discussões temáticas; estudos complementares; atividades acadêmicas a 

distância; participação em seminários, encontros, simpósios, conferências e congressos, 

internos ou externos à Instituição; estudos de casos; viagens de estudos; estudos 

desenvolvidos em empresas juniores; projetos de extensão; publicação de produção 

científica; núcleos temáticos; disciplinas oferecidas por outros cursos e/ou unidades de 

ensino e não previstas no currículo pleno do curso; visitas programadas e outras 

atividades acadêmicas e culturais; trabalhos orientados de campo; estágios em 

laboratórios; cursos realizados em outras áreas afins; cursos livres (como, por exemplo, 

informática e idiomas); participação em eventos científicos em áreas afins; outras 

atividades definidas no Projeto Pedagógico de cada curso. 

Como forma de aproximação com a realidade profissional futura é permitida, 

sob a orientação e controle acadêmico, a realização prévia de estágio de vivências, ou 

seja, um estágio de caráter extracurricular. Este deve ser incorporado na vida escolar, 

manifesto no histórico do aluno em formação como atividade complementar e, se for 

desenvolvido na área de formação e em comum acordo com a empresa/instituição, 

poderá ser dado continuidade em tempo real como Estagio Curricular Supervisionado. 

 

D) Políticas para a Pesquisa 

 

O profissional deve ser capaz de questionar a realidade e fornecer respostas 

concretas e imediatas aos problemas que surgem em sua atividade diária, quando engajado no 

mundo do trabalho. A investigação do desconhecido ajuda a formar uma mente 

organizada no método científico, na análise crítica frente a novos desafios e na 

proposição e verificação experimental de hipóteses de trabalho a serem testadas de 

forma lógica e sistemática.  

O espírito analítico-crítico, a inovação de soluções, a engenhosidade e o 

empreendedorismo, entre outras, são qualidades trabalhadas no cotidiano da pesquisa, 

importantes, também, no processo de formação do acadêmico por desenvolver, neste, 

características desejáveis como autoconfiança, liderança e versatilidade. 

Em termos de políticas, aponta-se a implementação das seguintes: 
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 apoiar prioritariamente a formação e a consolidação de grupos de pesquisa, 

por projetos integrados em áreas de conhecimento, de caráter interdisciplinar, voltado, 

inicialmente, para a Iniciação Científica; 

 instituir sistemática de acompanhamento e avaliação permanente da 

pesquisa desenvolvida na Instituição; 

 identificar e estabelecer linhas prioritárias de pesquisa para a Faculdade 

Luciano Feijão, nas várias áreas de conhecimento, em que a exigência de ser 

socialmente relevante se alie à necessária liberdade de criação, essencial para a vida 

acadêmica; 

 promover a divulgação das pesquisas realizadas incentivando o 

intercâmbio dos grupos da Faculdade Luciano Feijão e com outras instituições locais e 

nacionais; 

 identificar fontes alternativas de captação de recursos junto aos órgãos de 

fomento (CNPq, FUNCAP, dentre outros e adotar mecanismos flexíveis para sua 

utilização, por meio de editais internos para seleção dos eventos); 

 adequar as condições de infraestrutura  e suporte à atividade de pesquisa, 

criando uma comissão de ética e um corpo editorial para análise da produção emergente 

das pesquisas; 

 Instalação de um setor de editoração e impressão para viabilizar a 

divulgação das produções da instituição. 

 

E) Políticas para a Iniciação Científica 

 

De forma complementar, a política de pesquisa na Faculdade Luciano Feijão, 

no contexto da formação acadêmica, dar-se através da ampliação do Programa de 

Iniciação Científica que preconiza uma formação fundada no aprimoramento 

acadêmico-profissional do aluno nas áreas do conhecimento desenvolvidas na 

Instituição. Essa política possibilita o estímulo a uma produção científico-tecnológica 

que indica o preparo de um profissional capacitado a enfrentar desafios, que são a tônica 

de um mundo globalizado e competitivo.  
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Os objetivos que norteiam a Política de Iniciação Científica e Tecnológica são: 

 incentivar o espírito analítico-crítico e científico estimulando a 

participação de alunos na atividade de pesquisa e proposição de soluções inovadoras e 

transformadoras da realidade investigada; 

 aprimorar a formação acadêmica dos alunos contribuindo 

significativamente para a produtividade das linhas de pesquisa em que participam, 

incentivando a produção individual ou em colaboração com seus orientadores, visando  

a divulgação dos resultados das pesquisas em eventos regionais; 

 incentivar o aluno da graduação a dar continuidade a seus estudos por 

meio de Cursos de pós-graduação - especialização e mestrado - oportunizando uma 

formação complementar e articulada às demandas profissionais. 

Dessa forma, a Faculdade Luciano Feijão, ao consolidar o Programa de 

Iniciação Científica, assegura no meio acadêmico-formativo um valioso instrumental 

pedagógico e social para a consecução de seus objetivos educacionais. O fazer ciência, 

participando de atividades de pesquisa básica ou aplicada, tem um importante papel na 

formação do estudante universitário, no despertar e aprimorar de qualidades que se 

refletem no preparo de um profissional capacitado a enfrentar os problemas do dia-a-

dia. 

 

F) Políticas para a Extensão 

 

Pensar numa Instituição de ensino superior que desconheça os problemas, os 

anseios e as perspectivas da comunidade que lhe dá vida, torna-se cada vez mais 

importante uma forte interação: Faculdade Luciano Feijão com a Comunidade.  

Os projetos comunitários têm pesos elevados nos processos de avaliação 

institucional, e aqui não estamos falando apenas da avaliação oficial, mas, também, a 

dos clientes da Instituição e mesmo de toda a sociedade. 

A LDB 9394/96, no inciso VI do Art. 43 estabelece como um dos objetivos do 

ensino superior é: “(...) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 

em particular os nacionais e regionais; prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”. 
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A necessidade de um bom relacionamento entre a organização e seu ambiente 

externo, fica cada vez mais evidenciada com o advento da globalização, pois a mesma 

procura se estruturar, reduzindo hierarquias e corrigindo distorções, para buscar uma 

adequação de seus custos juntamente com uma qualificação primorosa, e com isto obter 

uma maior qualidade nos seus serviços.  

A busca da excelência não pode ficar circunscrita a exercícios fechados no seu 

campus. A Instituição perde muito do seu poder de criação, sem a relação com a 

sociedade, por meio da extensão. Essa relação de mão dupla, saber acadêmico - saber 

popular, é que a torna atuante e respeitada pela população.  

A extensão é o canal de comunicação com a comunidade, pela aplicação dos 

resultados do ensino e da pesquisa à realidade circundante, por diferentes métodos e 

técnicas. É o elo de ligação entre a Faculdade e a comunidade como meio de integração 

e como instrumento de troca recíproca. É a abertura à comunidade, por meio de cursos, 

programações culturais, serviços e outras atividades. É essencialmente, uma aplicação 

do ensino e pesquisa, integrando-se na solução de problemas e no atendimento às 

aspirações da sociedade. Constitui-se, ainda, em tarefa essencial, além de ser o principal 

caminho de integração com a comunidade. As atividades de extensão são consideradas 

nos seus diversos enfoques, inclusive no referente ao verdadeiro serviço à comunidade e 

à população regional, de modo especial, numa troca sistemática e no próprio confronto 

de saberes, numa comunicação efetiva da Faculdade com o seu meio. 

Há uma desenvoltura bastante interessante por parte de professores e alunos 

quanto ao desenvolvimento da extensão promovido pela Coordenadoria de Extensão.  

As atividades de Extensão representam, ainda, um espaço dinâmico de 

integração com a Comunidade Local e Regional e tem os seguintes objetivos: 

 desenvolver atendimentos especiais à população minoritária, ou seja, aos 

socialmente excluídos;  

 disseminar o conhecimento profissional por meio de ações extensionistas;  

 elaborar proposições para o enfrentamento de problemas emergentes na 

sociedade; 

 estabelecer intercâmbios com instituições locais, nacionais e 

internacionais; 

 fortalecer as ações extensionistas, consolidando a socialização da 

Faculdade Luciano Feijão, por meio de programas e projetos institucionais de extensão 
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e do incremento das parcerias com iniciativas municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais;  

 Identificar as demandas e problemas da comunidade, em especial aqueles 

relacionados aos aspectos socioeconômicos regionais assegurando o compromisso 

social e regional; 

 promover ações educacionais, destinadas às populações minoritárias 

visando a integração dessas à sociedade;  

 ser uma plataforma de acesso permanente à extensão para estudantes de 

graduação, contribuindo para formar uma cultura de serviço à comunidade; 

 incentivar os cursos de graduação a desenvolverem programas 

interdisciplinares permanentes de extensão; e 

 promover ações-intervenções e de formação continuada com a participação 

voluntária de grupos da Terceira Idade desejosos por colaborar em programas sociais de 

desenvolvidos pela Faculdade Luciano Feijão junto a Comunidade de Sobral e 

Municipios da Região. 

Política de Comunicação com a Sociedade 

 

O principal objetivo da política para o desenvolvimento traduz a filosofia da 

Faculdade Luciano Feijão, manifestado para a comunidade por intermédio de um 

processo eficiente de comunicação através das seguintes políticas mediadoras: 

 criar canais internos de comunicação eficientes;  

 promover ampla divulgação dos Programas e Projetos Institucionais que 

explicitam o seu código de valores para toda a comunidade educativa;  

 ampliar e formalizar os espaços de discussão na organização;  

 estimular a valorização de posturas éticas dentre os diversos segmentos  

 institucionais;  

 agilizar o processo de captação e retorno da informação por meio da ação 

de uma "ouvidoria"; 

 desenvolver programas para a mídia local (vídeo/áudio/texto) traduzindo 

para a sociedade a Faculdade em termos de sua concepção, finalidades, objetivos, 

missão e visão, ou seja, suas bases filosóficas;  
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 desenvolver a comercialização, a preço de custo, de peças com a marca da 

Faculdade: adesivos, agendas, chaveiros, camisetas e outros;  

 divulgar o Portfólio (cursos) e serviços;  

 publicar o catálogo da Instituição;  

 inserir-se na mídia local, mediante planejamento e geração de novos fatos 

de forma contínua;  

 utilizar os espaços disponíveis nos jornais para publicação de matérias 

sobre a organização, as pessoas que nela trabalham e os resultados obtidos. 

 

Política de Atendimento aos Discentes 

A Faculdade Luciano Feijão tem como política garantir o apoio necessário à 

plena realização do aluno como universitário (nos âmbitos acadêmicos, culturais, sociais 

e políticos), bem como desenvolver mecanismos que promovam condições de 

acessibilidade e permanência dos alunos de baixa renda. Para tanto, propõe: 

 desenvolver uma Política de Acompanhamento Discente  - PAC, 

nomeadamente ao nível da tutoria e atendimento;  

 proporcionar ao estudante de graduação oportunidade de engajar-se em 

projetos de Pesquisa e Extensão que possibilitem o aprofundamento em determinada 

área e o desenvolvimento de atitudes e habilidades favoráveis a sua formação 

profissional; 

 criar condições para que membros do corpo discente possam desenvolver 

formas de pensamento e de comportamento para o trabalho intelectual independente; 

 prestar assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos seus alunos; 

 proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria das 

condições de vida da sociedade e no processo geral do desenvolvimento; 

 firmar, sempre que possível, convênios com entidades públicas e privadas 

para obtenção de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao treinamento e à melhor 

formação de seus alunos, objetivando o seu preparo para ingresso no mercado de 

trabalho. 

 assegurar a  representação na composição dos órgãos colegiados 

acadêmicos, com direito a voz e voto, conforme o disposto no Regimento Geral da 

Faculdade; 
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 garantir representação estudantil, de natureza essencialmente acadêmica e 

política, que traduza os interesses dos estudantes de acordo com a forma de organização 

do seu movimento, visando à melhoria da Faculdade e sua integração com a sociedade. 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal;  

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição;  

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira. 

 

Política de Pessoal 

 

A Faculdade adota como princípio fundamental que orienta sua política de 

gestão de pessoas, a valorização e o respeito aos profissionais que atuam no seu 

desenvolvimento, conforme se evidencia em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Nestes termos, destaca-se a filosofia de atendimento e atuação do Setor de 

Recursos Humanos que estabelece um planejamento de acompanhamento, assistência e 

capacitação dos servidores a instituição. A proposta de envolvimento das pessoas na 

vida da Instituição, pelo compromisso e pela atuação proativa, nos parece um método 

moderno de gestão de RH, com características de endomarketing, conforme preconizam 

os novos modelos de governança corporativa ( LEITE; SABOIA, 2012, p. 10). 

Os princípios norteadores da Faculdade Luciano Feijão para o estabelecimento 

de uma política de fatores humanos são: 

  Dignidade da Pessoa Humana - A base filosófica da Política 

Organizacional da Faculdade é a dignidade da pessoa humana, visando ao constante 

aperfeiçoamento e sua promoção; 

  Convivência Humana - A promoção dos valores humanos da 

convivência democrática e produtiva num ambiente de mútua cooperação e respeito; 

  Unidade Organizacional - Unidade de concepção organizacional, de 

visão de futuro, de missão social e científica a serem vivenciadas e difundidas; 

  Relação Custo-benefício - Cada ação e decisão deve ser encarada e 

analisada como algo que tem custos e benefícios para todas as partes interessadas. 
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As diretrizes básicas da política de recursos humanos da Faculdade Luciano 

Feijão são: 

 formação de um quadro docente titulado e que responda em qualidade e 

quantidade pelo exercício das funções acadêmicas no Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, procurando atender aos padrões e indicadores de qualidade fixados pelo MEC; 

 implementar o Plano de Carreira Docente, que contém as regras de 

ingresso, progressão, direitos e deveres dos docentes; 

 implementar o Plano de Cargos e Salários do Pessoal Técnico e 

Administrativo, adequando-o à realidade de mercado e de gestão; 

 elaborar matriz de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do 

nível técnico e operacional, revisando-a para cada ano; 

 sensibilizar profissionais já titulados a participarem do Projeto 

Institucional da Faculdade Luciano Feijão, mediante seleção pública, concurso ou outro 

expediente; 

 estabelecer uma política interna de qualificação de recursos humanos do 

quadro permanente, viabilizando a saída planejada de docentes para realizar Cursos em 

programas de Mestrado ou Doutorado com o apoio e auxílio previstos no Plano de 

Carreira Docente; 

 implementar a oferta de programas de qualificação próprios integrando 

como mediadores os  tutores e gestores, assim como docentes especializados em cada 

área; 

 realizar, anualmente, a avaliação de desempenho dos docentes para fins de 

promoção no Plano de Carreira e para avaliação processual dos Projetos Pedagógicos 

em curso; 

 implantar um processo de comunicação interna eficaz; e 

 investir na cultura institucional e na reconstrução de seus processos, 

incorporando ao ambiente interno da gestão agentes integradores e  sistemas de 

procedimentos que aumentem a sinergia entre os órgãos. 

 

 

G) Corpo Docente  

 

A Faculdade Luciano Feijão, por meio do Plano de Capacitação Docente, 

define a partir de políticas e diretrizes para o planejamento da capacitação de recursos 

humanos, em nível de especialização, mestrado e doutorado, tendo como objetivos: 
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 elevar e aprimorar o nível das condições de Ensino, de Pesquisa e de 

Extensão; 

 incutir no Corpo Docente o interesse e a necessidade pelo aperfeiçoamento 

permanente e continuado; 

 criar mecanismos concretos que viabilizem na prática a capacitação dos 

docentes e dos técnicos administrativos; 

 ter um indicativo que apontará as necessidades reais e os interesses 

históricos da Instituição, em termos de aperfeiçoamento e capacitação de seus docentes 

e de seus técnicos administrativos; 

 garantir a importância e a qualidade da Faculdade Luciano Feijão no 

Ensino da Graduação e Pós-Graduação, pelo aperfeiçoamento e capacitação docente, 

mediante a sua titulação em nível de especialização, mestrado e doutorado; 

 disciplinar e ordenar o acesso aos recursos financeiros e incentivos para a 

capacitação de docentes e técnicos em nível de pós-graduação, levando em consideração 

os interesses da Instituição. 

 a política que norteia a estruturação de um corpo docente devidamente 

qualificado, orgânico à filosofia institucional deve ter como base os seguintes 

princípios: 

 apoiar e motivar a capacitação do quadro docente e do quadro técnico-

administrativo; 

 incentivar a participação dos profissionais na implementação de suas 

tarefas, instrumentalizando-os para o exercício das funções da Faculdade Luciano 

Feijão, Ensino, Pesquisa, Extensão, serviços e Gestão acadêmica; 

 perseguir uma política salarial valorativa do funcionário, coerente com a 

sua qualificação profissional e com as condições de mercado de trabalho; 

 implementar plano de capacitação docente e técnico-administrativo; e 

 implantar plano de cargos, salários e de carreira. 

Tendo em vista a melhoria da qualificação e titulações do seu quadro docente 

são necessárias as seguintes medidas: 

 oferecer, em convênio com outras instituições, Cursos de Pós-Graduação 

lato e stricto  sensu, subsidiados pela instituição para integrantes de seus quadros 

profissionais; 
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 contratar docentes com titulação em nível stricto sensu (concluído ou em 

fase de conclusão de caráter temporário ou permanente, em atendimento a demanda real 

de contratação de pessoal docente na fase de implementação de novos Cursos de 

Graduação); 

 implementar um programa de qualificação e capacitação permanente de  

profissionais; 

 

H) Corpo Técnico-administrativo 

 

A Faculdade Luciano Feijão elabora diretrizes para o estabelecimento de 

normas e procedimentos para capacitar e estimular os funcionários que exercem 

atividades na área Técnico-Administrativa. Este plano abrange todos os funcionários 

que integram o quadro funcional.  

A política de formação continuada de funcionários técnico-administrativos dos 

diferentes setores inclui o incentivo à continuidade de estudos, ou seja, educação básica, 

treinamento, acesso ao nível superior e pós-graduação e atualização profissional para o 

exercício da cidadania. 

Para ser admitido, o pessoal técnico-administrativo e de apoio deve preencher 

algumas exigências de qualificação, tais como: 

 apresentar características de liderança;  

 ser inovador no desempenho de suas tarefas na área  específica das funções 

que exerce e na área de informática;  

 ser empático e democrático em relação aos colegas;  

 demonstrar domínio de conhecimentos na sua área de trabalho; e 

 estar predisposto à formação contínua. 

A valorização das atividades dos funcionários está normalizada em proposta de 

um Plano de Cargos e Salários que deve ser implantado visando a contemplar o 

desempenho e formação do funcionário. Para isso, serão estabelecidas as seguintes 

políticas: 

 incentivo à formação continuada do corpo técnico; 

 oferta de cursos voltados à atuação específica; 

 oferta de cursos de relações interpessoais para o bom desempenho 

profissional; e 
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 estímulo à participação em eventos sociais, culturais e científicos 

promovidos pela Instituição e outras entidades;  

 atualização de conhecimentos na área da informática. 

 

Organização e Gestão da Instituição 

 

A estrutura organizacional foi elaborada de forma a articular a gestão 

acadêmica à administrativa para que por meio do Diretor Geral, se faça a integração 

entre as ações educativas e o apoio administrativo de suporte a esta atividade. 

O Diretor Administrativo é membro nato do CAS, órgão máximo deliberativo, 

responsável pela dinâmica inscrita na missão e nos objetivos institucionais. 

A particularidade da gestão da Faculdade Luciano Feijão decorre dos fins que 

se procura alcançar em atendimento aos princípios Político-Pedagógicos assumidos 

como bases para gestão e consolidação de posturas acadêmicas no ensino, na pesquisa, 

na extensão e na administração. 

A Diretoria Geral é constituída pelo Diretor que assume as atribuições de 

gestão administrativa de Recursos Humanos e serviços complementares, apoiado pelo 

Vice Diretor, que promove a articulação das atividades acadêmicas desempenhando o 

papel fundamental na coordenação e assessoramento do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão. Caberá, por sua vez, ao Diretor Acadêmico acompanhar os procedimentos de 

formatação, implementação e avaliação dos projetos pedagógicos em curso e em fase de 

planejamento. O vice diretor poderá substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos.  

A Estrutura organizacional e as instâncias deliberativas da Faculdade Luciano 

Feijão integram órgãos colegiados, executivos e suplementares, organicamente situados: 

a)   Órgãos da Administração Superior: Conselho Acadêmico Superior – CAS, 

Chancelaria e Diretoria. Esta instância conta com um staff avaliativo e consultivo e de 

secretariado, nomeadamente: Comissão Própria de Avaliação (CPA); Câmaras: de 

Ensino, de Extensão e Pesquisa e de Patrimônio; Assessoria de Comunicação e 

Ouvidoria (ASCOM); e Legislação de Ensino Superior (LES). Tem a responsabilidade 

da Gestão Administrativa e Financeira da Faculdade Luciano Feijão e conta com o 

apoio dos setores: de Recursos Humanos, de apoio a administração e de gestão 

financeira. Para dar conta destas atribuições conta com o Chefe de Gabinete da Diretoria 

que tem a função de coordenar a agenda do Diretor. 
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b)   Órgãos da administração intermediária: 

 1) Coordenadoria Acadêmica, constituída pelos Coordenadores dos Cursos de 

Graduação - Bacharelados e os Tecnólogos, dos Coordenadores dos Cursos de Pós-

graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu, apoiada pelos respectivos conselhos acadêmicos, 

deliberativos e normativos, incluindo a representação estudantil. Esta Coordenadoria é 

auxiliada nas suas atribuições e competências, pelos Núcleos de Pesquisa e Extensão, 

Pratica Juridica e de Apoio ao Ensino, este último, apoiado pelos Programas de 

Empresa Junior, de Apoio Psicologico e de Atendimento ao Discente; e 

2) Coordenadoria Administrativa, constituída pelos setores de Apoio e Gestão 

e de Recursos Humanos, este, responsável pelo Nucleo de Formação Profissional.  

 

Sustentabilidade Financeira 

 

O Centro Social Clodoveu Arruda, mantenedora da Faculdade Luciano Feijão, 

tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento financeiro para que os 

recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas suficientes, para a realização 

das políticas anunciada. 

Caberá à Faculdade Luciano Feijão estabelecer as principais diretrizes para o 

setor econômico-financeiro-administrativo, atendendo demandas do patrimônio 

administrado pela Faculdade, a administração de pessoal e os projetos de em 

desenvolvimento com o objetivo de: 

 tratar cada curso como Unidade formativa, de produção científica e de  

Negócio; 

 organizar todos os bens móveis e imóveis da Faculdade Luciano Feijão de 

forma racional, catalogando, codificando, avaliando e inserindo todo o patrimônio no 

sistema de Gestão; 

 providenciar a documentação que garanta o uso, posse e domínio dos bens 

patrimoniais da Instituição, conforme prevê legislação pertinente; 

 sistematizar o acompanhamento do desempenho de cada Centro de custo 

por meio dos registros contábeis disponibilizados no sistema de Gestão; e 

 viabilizar a operação de cada Centro de custo numa situação igual ou 

superior ao seu Ponto de Equilíbrio Econômico Total - PEET, que é aquele em que a 
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Receita auferida cobre todas as despesas operacionais, a depreciação de imóveis, 

móveis e equipamentos e remunera o capital, para reinvestimentos,  nos níveis 

estabelecidos pela Mantenedora. 

      

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA   

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

A Faculdade Luciano Feijão possui uma infraestrutura física suficientemente 

adequada para dar suporte às atuais demandas das turmas em funcionamento, com 

condição de sustentabilidade e qualidade, não somente do ponto de vista do suporte às 

atividades-fim (acadêmicas), como também, às atividades-meio (administrativa e de 

logística). 

A gestão da Faculdade Luciano Feijão investiu em sua edificação em uma 

estrutura adaptada à acessibilidade. Esta estrutura dispõe de amplas salas de aulas e 

outros ambientes totalizando 5.333,60m2 de área coberta e 1.177,17 m2 de áreas livres  

distribuídas em 5 pavimentos (térreo, mezanino, 1º andar, 2º andar e 3º andar) com salas 

especiais para o funcionamento dos equipamentos didático-pedagógicos tipo: clínica de 

psicologia, laboratórios de informática, bibliotecas específicas localizadas na ambiência 

do Curso viabilizando a consulta e empréstimos de livros e o acesso a periódicos 

nacionais e internacionais, cartório jurídicos, dentre outros portadores de apoio a 

docência.  Esclarecemos que todos estes ambientes são equipados com central de ar e 

ventilação natural e iluminação passível de leitura considerando que temos cursos 

noturnos - e escadas de segurança e elevador respeitando as leis que regulam a 

acessibilidade em unidades educacionais. Além desses requisitos, foram incorporados à 

edificação, ambientes portadores de cultura e lazer situados nas áreas externas. Tais 

como: auditório, pátios com bancos, espaços de convivência acadêmica equipados com 

mesas e cadeiras para estudo e alimentação, todos com jardins e serviços de internet, 

cantinas, banheiros com vestiários  e estacionamento, proporcionando condições de 

bem-estar em horas de livres. Uma edificação ampla, moderna, atendendo aos quesitos 

de acessibilidade e condições didático-pedagógicas que asseguram uma dinâmica 

curricular coerente com os Projetos Pedagógicos dos Cursos implementados, com 

tendência para a área tecnológica - das Engenharias.  
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É importante destacar os modelos de Gestão assumidos nos setores de controle 

acadêmico e de finanças e pelas Coordenações dos Cursos. Estas últimas incluem uma 

secretaria integrada para os Cursos de Graduação, viabilizando o atendimento das 

demandas acadêmicas (docentes e discentes) durante os turnos diurno/noturno. Junto a 

este setor estão disponíveis salas de atendimento específicas para cada Coordenador, 

reservado a gestão do Curso que inclui a orientação dos acadêmicos em formação e aos 

docentes formadores. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

A análise dos dados foi realizada a partir da descrição e interpretação dos itens 

dos questionários aplicados aos três segmentos: discentes, docentes e técnico-

administarativos.  

Partindo dessa análise de dados, foi possível identificar nossos avanços, bem 

como nossos desafios a serem alcançados por meio destas informações obtidas. Mesmo 

com muitos pontos positivos diagnosticados na autoavaliação, tem alguns que devem 

ser reavaliados.  

Ressalta-se que o item “avanços” constante nos quadros a seguir é constituído 

a partir da analogia da autoavaliação do ano de 2014 com a autoavaliação do ano de 

2015. 

Assim, o alcance das ações evidenciadas nos gráficos contidos no relatório tem 

relação direta ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional.  

Dessa forma, a Faculdade Luciano Feijão melhora o desenvolvimento de suas 

atividades acadêmicas e cresce cada vez mais como instituição educacional de ensino 

superior. 
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4.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 8: 

Planejamento 

e Avaliação 

1Estabelecimento dos 

procedimentos para a 

realização da 

Autovaliação 

Institucional. 

 

1O Plano de Ação 

contribuiu para a 

sistematização de todo 

o processo de 

Autoavaliação 

Institucional. 

 

1Buscar novas estratégias para a 

melhoria e expansão do processo 

avaliativo. 

 

2Sensibilização da 

comunidade 

acadêmica. 

 

2Houve uma evolução 

da participação 

docente, discente e 

técnico-administrativo 

no preenchimento do 

questionário avaliativo. 

 

2Aumentar a adesão da 

participação docente, discente e 

técnico-administrativo no 

preenchimento do questionário 

avaliativo. 

 

3Aproximação da 

CPA junto ao NDE, 

CAS, Colegiados de 

cursos, discentes, 

docentes e técnico-

administrativos, 

fortalecendo os 

trabalhos da 

Comissão. 

 

3Desenvoltura e 

desempenho das 

categorias docente, 

discente e técnico-

administrativo na 

CPA, nos colegiados 

de cursos e no CAS em 

função da melhoria das 

condições de trabalho 

de cada categoria. 

 

3Fortalecer a representatividade 

dos três segmentos: docente, 

discente e técnico-administrativo 

junto aos órgãos deliberativos e 

consultivos da IES. 

 

4Identificação das 

fragilidades apontadas 

nas Avaliações 

Externas. 

 

4Análise minuciosa das 

avaliações externas, de 

modo a permitir 

adequações no 

planejamento 

estratégico. 

 

4Transformar as fragilidades 

apontadas nas Avaliações Externas 

em potencialidades. 

 

5Divulgação ampla da 

Autoavaliação 

Institucional e seus 

resultados a toda 

comunidade 

acadêmica e as ações 

realizadas em função 

dos resultados obtidos. 

5Maior envolvimento 

das Coordenações de 

cursos, setores e 

departamentos da 

instituição para o 

fortalecimento do 

processo de 

autoavaliação 

institucional; 

5Resultados das 

avaliações divulgados 

no site da IES e em 

quadros de avisos. 

 

5Tornar ainda mais transparente os 

resultados da autoavaliação 

institucional, principalmente para a 

sociedade. 

 

 

 
5Dedicar uma edição exclusiva do 

jornal Espaço Universitário para 

divulgar os resultados das 

avaliações. 

6Divulgação da 

atuação da Comissão 

Própria de Avaliação. 

 

6Visibilidade do 

trabalho da CPA a toda 

comunidade acadêmica 

e sociedade. 

6Manter a CPA atuante e visível, 

com apoio de todos os setores, 

principalmente, da Assessoria de 

Comunicação. 
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4.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social 

 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 1: 

Missão e Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

 

1Divulgação do PDI e 

da Missão 

Institucional. 

 

1Foi feita uma 

apresentação dos 

principais pontos do PDI 

aos docentes, discentes e 

técnicos-administrativos. 

 

1Permanecer com os Projetos 

Pedagógicos de Cursos em 

coerência com o PDI, com 

foco na missão institucional. 

 

1Expor em todas as salas de 

aula a missão institucional.  

 

2Revisão e 

atualização dos 

Projetos Pedagógicos 

de Cursos da 

Instituição. 

 

 

2A participação da 

representação docente, 

discente e técnico-

administrativo, com suas 

sugestões, sob a 

supervisão do Núcleo 

Docente Estruturante - 

NDE, tem contribuído 

para a melhoria dos 

Projetos da IES. 

2Envolver, com mais 

frequência, as 

representatividades dos 

segmentos docentes, 

discentes e técnicos-

administrativos nas revisões 

e atualizações dos Projetos 

da IES. 

3Análise das políticas 

de ensino da 

graduação e pós-

graduação. 

3Vinculação da 

graduação e pós-

graduação com as 

demandas regionais. 

3A existência de pós-

graduação lato sensu, 

especialização em 

Direito Previdenciário e 

stricto sensu; mestrado 

interinstitucional em 

Administração 

(FLF/UNIVALI) e 

Direito (FLF/UFSC), 

favorecem a qualificação 

docente e discente. 

3Implantar o curso de 

Engenharia Civil e de 

Enfermagem em 2016. 

 

3Fortalecer a instituição para 

tornar-se um Centro 

Universitário. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 3: 

Responsabilidade 

Social da 

Instituição 

 

1Parcerias e 

convênios com outras 

instituições. 

 

1As parcerias e 

convênios, assim como 

as ações institucionais 

promovidas pela 

Empresa Luciano 

Feijão Jr., Núcleo de 

Práticas Jurídicas, 

Centro de Psicologia 

Aplicada, Clínica-

Escola, Pesquisa e 

Extensão têm 

contribuído para o 

desenvolvimento 

econômico e social da 

região. 

 

 

1Firmar mais parcerias e 

convênios com outras 

instituições, com o propósito 

de aumentar e melhorar o 

atendimento da população 

regional, por meio de projetos 

e ações de inovação social. 

 

2Promoção dos 

direitos humanos e 

igualdade ético-

raciais. 

 

2Aplicação da 

Resolução Nº 1, de 17 

de junho de 2004 que 

Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

para a Educação das 

Relações Étnico- 

Raciais nas Disciplinas 

de Fundamento 

(Antropologia, Ética, 

Filosofia e Sociologia). 

 

2Promover a educação de 

cidadãos atuantes e 

conscientes na sociedade, 

buscando relações étnico-

sociais positivas, rumo à 

construção de uma nação 

democrática. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 3: 

Responsabilidade 

Social da 

Instituição 

 

3Adoção de posturas, 

comportamentos e 

ações que promovam 

o bem-estar e a 

acessibilidade da 

comunidade 

acadêmica e 

sociedade local. 

 

3Infraestrutura que 

atende as exigências da 

Associação Brasileira 

de Normas e Técnicas 

(ABNT) e ao 

Regulamento do 

Núcleo de 

Acessibilidade e 

Inclusão. 

 

3Oferta de grupos de 

pesquisa e grupos de 

estudo vinculados 

especificamente à linha 

da acessibilidade, por 

meio do edital do 

PROIC. 

 

3Oferta da disciplina de 

Língua Brasileira de 

Sinais - LIBRAS em 

todos os seus cursos. 

 

3Oferta de bolsas de 

estudo a discentes em 

situação econômica 

desfavorável. 

3Intercâmbio entre a 

Faculdade Luciano 

Feijão e a Universidade 

de Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Diminuir os impactos 

negativos gerados por 

barreiras à acessibilidade no 

meio ambiente natural, 

artificial e do trabalho, 

preservando recursos 

ambientais e culturais, com 

respeito à diversidade e 

redução da desigualdade 

social. 

 

 

 

 

3Expandir os intercâmbios 

entre instituições, de maneira 

a fortalecer ao programa de 

internacionalização. 

4Fomento a 

participação da 

sociedade, como 

colaboradora, nos 

projetos sociais da 

instituição, 

propiciando o 

crescimento da 

inclusão social e, 

consequentemente, o 

declínio da 

desigualdade. 

 

4Fortalecimento de 

projetos sociais, por 

meio de sua 

mantenedora, em 

comunidades carentes 

de Sobral. 

 

4Protagonismo da 

Extensão na construção 

e aplicação dos 

projetos sociais. 

4Ampliar o campo de atuação 

dos projetos sociais nas 

comunidades carentes de 

Sobral. 
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4.3 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 

 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino 

 

1Atualização 

permanente dos 

projetos pedagógicos, 

levando-se em 

consideração as 

Diretrizes 

Curriculares e as 

demandas regionais 

em que a Faculdade 

Luciano Feijão se 

insere, como 

elementos 

orientadores de uma 

ação-prática 

interdisciplinar. 

 

1Existência de coerência 

entre as políticas de 

ensino e os documentos 

instiucionais da 

Instituição. 

 

1Acompanhamento e 

atualiazação dos planos 

de ensino, aproximando 

a aplicação prática dos 

contéudos programáticos 

com o mercado de 

trabalho. 

1Aprimorar as estratégias de 

ensino, por meio de novas 

metodologias e tecnologias, 

que possam garantir a 

permanência da qualidade 

dos cursos, refletida nas 

avaliações internas e 

externas. 

 

2Promoção e 

incentivo à busca da 

titulação. 

 

2Ajuda de custos aos 

docentes para a sua 

qualificação. 

 

2Oportunidade de 

qualificação por meio do 

Mestrado 

Interinstitucional 

(MINTER) em 

Administração e em 

Direito. 

2Conscientizar os docentes, 

discentes e técnico-

administrativos sobre a 

importância da qualificação 

para o crescimento 

profissional e institucional. 

 

3Contratação de 

Docentes 

qualificados / 

titulados   para 

função de gestores 

curriculares. 
 

3Considerável aumento 

de docentes com 

mestrado e doutorado 

pela Administração de 

Recursos Humanos. 

3Atingir um maior número 

de docentes doutores. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino 

 

4Aperfeiçoamento do 

Sistema de Avaliação 

da aprendizagem. 

 

4Foram incluídas 

questões estilo ENADE 

nas avaliações parciais, 

adaptando os discentes a 

realidade do exame. 

 

4Ter um banco de questões 

direcionado ao ENADE. 

5Estimular a contínua 

formação de grupos 

de estudo e de 

pesquisa. 

 

5Funcionamento de 

grupos de estudo e de 

pesquisa, com 

monitoramento dos 

alunos pelos docentes de 

cada curso. 

5Aumentar a participação 

dos docentes e discentes nos 

grupos de estudo e de 

pesquisa. 

 

6Funcionamento do 

Programa de 

Monitoria para 

discentes. 

6O programa de bolsas 

de monitoria 

proporciona os 

discentes, e os prepara 

para a iniciação à 

docência. 

6Estimular e assegurar a 

participação discente em 

programas de monitoria. 

7Incentivo a inserção 

de atividades de 

empreendedorismo, 

ações de renovação e 

sustentabilidade. 

7Estímulo ao espírito 

empreendedor, com a 

palestra “Empreenda, 

mude a sua realidade, 

fornecendo 

conhecimentos práticos 

sobre as oportunidades 

de empreender no 

mundo contemporâneo; 

7O evento VI 

Expovendas “Franquia 

uma alternativa 

empreendedora 

consolidada”, 

possibilitou que os 

discentes conhecessem 

as peculiaridades que 

envolvem a gestão de 

uma franquia. 

 

7Garantir um espaço próprio 

para realização dos eventos 

da IES. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino 

 

8Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar 

o trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado. 

8Com evento V Feirão de 

Impostos, houve uma 

conscientização dos 

discentes e da sociedade 

sobre o impactos desses 

tributos na vida dos 

consumidores. 

8A realização da palestra “A 

crise no Brasil” mostrou os 

impactos no mercado 

interno e externos, com 

identificação de 

oportunidades em situações 

de riscos. 

8Com minicursos e palestra 

sobre Startups, os discentes 

identificaram aspectos 

internos e externos, 

influência dos impactos 

econômicos e sociais nesta 

área, além de modelos 

contemporâneos de 

valorização da marca de 

uma empresa e como 

divulgá-la (ideia de 

negócio). 

8A visita técnica a 

incubadora “Corredores 

Digitais” permitiu aos 

discentes conhecerem os 

aspectos técnicos 

envolvidos na 

operacionalização dessas 

empresas. 

8A palestra “O ENADE 

como divisor de resultados 

no curriculum” apresentou 

aos discentes a relevância 

desse exame para a 

formação curricular e 

profissional. 
 

8Houve um “feedback” dos 

discentes na resolução das 

questões, analisada em um 

provão aplicado pela 

instituição. 

 

8O I Ciclo de Debates de 

Processo Civil porporcionou 

aos discentes uma visão 

atual das modificações do 

código de processo civil e 

sua aplicação no 

ordenamento jurídico 

brasileiro. 

8Divulgar, de forma 

abrangente, os eventos da 

IES para toda 

comunidade acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino 

 

8Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar o 

trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado. 

8O I Colóquio de Direito e 

Literatura permitiu que os 

discentes percebecem uma 

interface entre a Ciência 

Jurídica e a Literatura, seja 

nacional e internacional. 

8Na Semana do Direito da 

IES foram discutidos entre 

docentes e discentes os 

mais variados temas 

polêmicos do Direito 

brasileiro. O evento teve 

uma adesão de mais de 

80% dos discentes 

matriculados no curso de 

Direito. 

 
8A Palestra: “Abuso e 

Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes” 

conscientizou o corpo 

discente sobre a gravidade 

da violência sexual, e a 

importância da atuação do 

psicólogo junto à crianças 

e adolescentes vítimas 

desse tipo de abuso, 

mostrando a importância 

da denúncia e das ações de 

enfrentamento. 

 
8A Noite Literária em 

comemoração ao Dia do 

Psicólogo proporcionou 

aos discentes a 

apresentação de 

lançamentos de livros de 

autores regionais, 

valorizando à produção 

acadêmica. 

 
 

8Divulgar, de forma 

abrangente, os eventos da 

IES para toda 

comunidade acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino 

 

8Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar 

o trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado. 

8O I e II Encontro de Integração 

Ensino-Serviço do Estágio 

Supervisionado em Psicologia 

visou  a integração estratégica 

entre a Faculdade Luciano Feijão 

e as diversas instituições com 

quem tem mantido parceria na 

realização de estágios, através do 

estabelecimento de um 

relacionamento com os 

preceptores locais, que são os 

psicólogos de cada serviço que 

tem acolhido nossos discentes, 

participando de forma direta em 

sua formação. Esse encontro 

melhoru a articulação entre a IES 

e as instituições que recebem 

nossos estagiários. O evento 

contou com a participação dos 

discentes nas discussões em 

grupos de estudo, analisando as 

atividades desenvolvidas. 

 

8 O Encontro Temático em 

Psicologia Clínica e da Saúde, 

com a palestra: “Como os 

analistas do comportamento 

contribuem para a intervenção do 

Autismo” touxe à tona as 

implicações do fazer clínico junto 

a demanda do autismo à luz da 

análise do comportamento e 

apresentou aos discentes de que 

forma a análise do 

comportamento pode contribuir 

no tratamento do autismo. 

 

8 No evento Feira de Profissões 

houve uma apresentação do curso 

de Psicologia aos alunos do 

ensino médio de uma escola. A 

participação nessa feira teve 

como objetivo despertar o 

interesse do aluno pelo curso, por 

meio das demonstrações das 

atividades acadêmicas 

desenvolvidas. 

 
 

8Divulgar, de forma 

abrangente, os 

eventos da IES para 

toda comunidade 

acadêmica e 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8Estimular os alunos 

do ensino médio a 

cursar Psicologia. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 2: 

Políticas para o 

Ensino 

 

8Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar 

o trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado. 

8Aula Inaugural: “Os desafios e 

possibilidades da Psicologia na 

perspectiva de ética e do 

compromisso social”. Essa aula 

teve como propósito dar as boas 

vindas aos discentes do curso de 

Psicologia com uma discussão 

sobre os desafios e possibilidades 

da profissão. Na oportunidade, 

foram expostas as diferentes 

áreas de atuação do psicólogo. 

Além disso, houve também uma 

conscientização dos discentes 

sobre os possíveis desafios a 

serem encontrados na atuação 

profissional. 

 

8 A I Mostra de Psicologia 

Clínica do CPA teve como 

finalidade socializar a produção 

de conhecimento dos discentes 

que realizam estágio. Na ocasião, 

foram apresentados os casos 

atendidos pelos estagiários de 

acordo com a abordagem. 

Ressalta-se a participação dos 

discentes do 8o semestre, que irão 

estagiar no semestre 2016.1, 

possibilitando-os assim de 

conhecer a dinâmica de estágio 

em clínica. 

8 A III Semana da Psicologia: 

Suicídio: Conhecendo e 

Desmitificando discutiu a prática 

da Psicologia junto à temática do 

suicídio com estudantes e 

profissionais da região. Com a 

realização de palestras, 

minicursos e apresentação de 

trabalhos, atingiu-se um maior 

aprofundamento do tema atual e 

sua relevância para a prática 

profissional. 

 

8Divulgar, de forma 

abrangente, os 

eventos da IES para 

toda comunidade 

acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 2: 

Políticas para a 

Pesquisa. 

 

1Nomeação de equipe 

responsável pela 

avaliação e 

acompanhamento dos 

projetos de pesquisa e 

de grupos de estudo 

no âmbito da 

Iniciação Científica. 

 

1Com a formação da 

equipe houve um 

incremento na 

organização dos projetos 

de pesquisa e grupos de 

estudo, com critérios 

para avaliação e 

acompanhamento. 

 

1Ampliar o número de 

projetos submetidos pelos 

docentes e discentes. 

 

1Criar o Programa de Apoio 

a Formação e Pesquisa 

(PROFOP). 

 

2Estímulo aos 

docentes para a 

orientação de alunos 

em projetos de 

Iniciação Científica. 

 

2Com a realização do III 

Seminário de Iniciação 

Científica, houve uma 

considerável 

participação docente nas 

orientações dos trabalhos 

acadêmicos discentes. 

 

2Integrar o corpo docente e 

discente nos programas de 

Iniciação Científica. 

 

 

3Incentivo à Produção 

acadêmica de 

docentes e discentes 

em suas publicações. 

 

 

3A existência de uma 

Revista Científica, 

intitulada Scientia, com 

periodicidade semestral, 

tem propiciado a 

produção e divulgação 

científica no âmbito da 

IES. 

 

3Ampliar, a cada semestre, a 

produção acadêmica dos 

docentes e discentes. 

 

4Acompanhamento 

dos projetos de 

pesquisa e de grupos 

de estudo vinculados 

ao Programa de 

Iniciação Científica 

(PROIC). 

 

4Fornecimento de 

suporte setorial para o 

desenvolvimento dos 

projetos de pesquisa e 

grupos de estudo. 

 

4Geração de duas linhas 

de pesquisa por curso da 

instituição. 

 

4Ampliar as linhas de 

pesquisa por curso da 

instituição. 

 

5Fomento e apoio o 

desenvolvimento de 

pesquisas científicas, 

integrando docentes e 

discentes da 

instituição. 

 

5Desenvolvimento de 12 

projetos de pesquisa e 5 

projetos de grupos de 

estudo, envolvendo 22 

alunos bolsistas de 

pesquisa, 62 alunos 

voluntários e 41 

participantes de grupos 

de estudo. 

 

5Ampliar o orçamento no 

número de bolsas 

disponíveis para os discentes 

e docentes da instituição. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 2: 

Políticas para a 

Extensão 

 

1Identificação das 

demandas e problemas 

da comunidade, em 

especial aqueles 

relacionados aos 

aspectos sócio-

econômicos regionais, 

através de 06(seis) 

projetos de extensão. 

1Maior participação de 

estudantes e professores, 

inclusive como 

voluntários. 

1Ampliar o número de 

projetos nos Editais de 

Extensão. 

2Promoção de ações 

educacionais destinadas 

às populações 

minoritárias, visando à 

integração dessas à 

sociedade através de 03 

(três) projetos de 

extensão. 

2Trabalho em 

comunidade de 

assentados e população 

marginalizada. 

2Ampliar o número de ações 

educacionais. 

3Incentivo aos cursos de 

graduação para 

desenvolverem 

programas de Extensão 

multidisciplinares. 

3Estímulo a projetos 

interdisciplinares. 

3Promover um Edital 

reunindo em um só projeto 

todos os cursos de graduação 

da Faculdade. 

4Orientação à 

formulação dos 

programas de extensão 

para a integração 

permanente ao ensino e 

à pesquisa, 

representativa do seu 

compromisso com a 

Sociedade. 

4Elaboração, expedição e 

envio do Boletim de 

Oportunidades das ICT's 

e promoção do 

movimento “Vespertinas 

da Inovação em Sobral.” 

4Consolidar o ecossistema de 

inovação em Sobral. 

5Estabelecimento de 

parcerias locais e 

regionais.  

5Ampliação do número 

de instituições públicas e 

do terceiro setor. 

5Realizar parcerias com o 

segmento empresarial. 

6Definição de uma 

agenda de visita técnica 

para cada semestre. 

6Iniciou-se, as visitas 

técnicas com a visita ao 

Sebrae/Ce para conhecer 

a reforma estrutural 

adaptada ao ambiente 

sustentável. 

6Programar visitas as ICT's 

Locais. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

 

 

Dimensão 4: 

Comunicação 

com a 

Sociedade 

 

 

1Divulgação por meio 

dos canais internos e 

externos de 

comunicação dos 

resultados obtidos da 

Autoavaliação 

Institucional e das 

atividades 

acadêmicas 

desenvolvidas pela 

instituição. 

 

 

1Com a atuação da Assessoria de 

Comunicação (ASCOM) tem-se 

promovido uma ampla divulgação 

das ações, eventos e produções 

acadêmicas da instituição. 

 

1A utilização da Ouvidoria está 

possibilitando a identificação de 

pontos positivos e negativos da 

instituição. 

 

1Melhoria da comunicação inter-

setorial, por meio de envio de 

Comunicação Interna (CI), e-mail’s,  

ofícios, requerimentos, informativos, 

murais, redes sociais; com criação de 

grupos no whatsapp de cada curso de 

graduação e pós-graduação, grupo 

dos técnico-administrativos, mídia 

indoor e reuniões periódicas. 

 

1Participação em programas de rádio, 

transmitindo à sociedade a 

concepção, os valores, as finalidades, 

os objetivos, missão e visão da 

instituição. 

 

1O incentivo em buscar informações 

sobre a instituição no site tem 

aumentado o número de acesso.  
 

1A atualização permanente das 

informações institucionais tem 

atraído a visitação da página 

eletrônica da instituição. 

 

1O jornal Espaço Universitário, com 

suas edições, proporciona uma leitura 

de matérias sobre a organização e 

suas atividades acadêmicas. 

 

 

 

1Resultados das avaliações 

divulgados no site da IES e em 

quadros de avisos. 

 

1Fortalecer a 

comunicação 

interna e externa, 

divulgando as 

informações 

institucionais a 

toda comunidade 

acadêmica e a 

sociedade. 

 
1Aprimorar e 

ampliar a 

comunicação entre 

os setores da 

instituição e a 

sociedade. 

 

 

 

1Diversificar 

temáticas 

contextualizadas 

nas disciplinas dos 

cursos de 

Administração, 

Direito e 

Psicologia para 

dar maior 

visibilidade e 

conhecimento das 

atividades 

acadêmicas 

desenvolvidas 

pela IES. 

 

1Instigar e ampliar 

a participação 

docente e discente 

a escrever 

matérias no jornal 

Espaço 

Universitário. 

 

1Dedicar uma 

edição exclusiva 

do jornal Espaço 

Universitário para 

divulgar os 

resultados das 

avaliações à 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

1Promoção de ações 

que proporcionem a 

disseminação da 

importância dos 

Programas de 

Atendimento aos 

Discentes. 

 

1A cada semestre que se 

inicia, são apresentados aos 

alunos novatos os 

programas de atendimento 

aos discentes com o apoio 

da Coordenação de tutoria. 

1O Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico contribui 

para o crescimento pessoal e 

acadêmico-profissional da 

comunidade estudantil. 

 

1O programa Tutorial 

Acadêmico possibilita uma 

maior inserção de discente 

no ambiente acadêmico, 

facilitando o acesso aos 

serviços ofertados pela 

instituição. 

 

1O programa de 

Nivelamento supre as 

deficiências básicas dos 

discentes com o oferta de 

cursos de Matemática 

Básica, Língua Portuguesa e 

Biologia. 

 

1Oferta da disciplina de 

Inglês para todos os cursos 

da instituição. 

 

1Ampliar o número de 

atendimento discente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Buscar estratégias para 

atrair a participação dos 

discentes nos cursos de 

Matemática Básica e 

Biologia. 

 

2Engajamento 

discente em projetos 

de pesquisa de e 

extensão. 

 

 

2O PROIC tem lançado 

editais de processo seletivo 

para submissão de projetos 

de pesquisa, possibilitando o 

desenvolvimento de atitudes 

e habilidades favoráveis à 

sua formação profissional. 

 

 

3Prestação de 

assistência cultural e 

social. 

 

 

3Com atuações no Núcleo 

de Práticas Jurídicas, 

Empresa Luciano Feijão 

Júnior, Centro de Psicologia 

Aplicada, os discentes 

exercitam sua cidadania, ao 

mesmo tempo em que 

colaboram para amenizar as 

mazelas sociais. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

4Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar 

o trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado. 

4Com evento V Feirão de 

Impostos, houve uma 

conscientização dos 

discentes e da sociedade 

sobre o impactos desses 

tributos na vida dos 

consumidores. 

4A realização da palestra “A 

crise no Brasil” mostrou os 

impactos no mercado 

interno e externos, com 

identificação de 

oportunidades em situações 

de riscos. 

4Com minicursos e palestra 

sobre Startups, os discentes 

identificaram aspectos 

internos e externos, a 

influência dos impactos 

econômicos e sociais nesta 

área, além de modelos 

contemporâneos de 

valorização da marca de 

uma empresa e como 

divulgá-la (ideia de 

negócio). 

4A visita técnica a 

incubadora “Corredores 

Digitais” permitiu aos 

discentes conhecerem os 

aspectos técnicos 

envolvidos na 

operacionalização dessas 

empresas. 

4A palestra “O ENADE 

como divisor de resultados 

no curriculum” apresentou 

aos discentes a relevância 

dessa exame para a 

formação curricular e 

profissional. 

4Houve um “feedback” dos 

discentes na resolução das 

questões, analisada em um 

provão aplicado pela 

instituição. 

 

4O I Ciclo de Debates de 

Processo Civil porporcionou 

aos discentes uma visão 

atual das modificações do 

código de processo civil e 

sua aplicação no 

ordenamento jurídico 

brasileiro. 

4Divulgar, de forma 

abrangente, os eventos da 

IES para toda 

comunidade acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

4Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar o 

trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado; 

4O I Colóquio de Direito e 

Literatura permitiu que os 

discentes percebecem uma 

interface entre a Ciência 

Jurídica e a Literatura, seja 

nacional e internacional. 

4Na Semana do Direito da 

IES foram discutidos entre 

docentes e discentes os 

mais variados temas 

polêmicos do Direito 

brasileiro. O evento teve 

uma adesão de mais de 

80% dos discentes 

matriculados no curso de 

Direito. 

 
4A Palestra: “Abuso e 

Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes” 

conscientizou o corpo 

discente sobre a gravidade 

da violência sexual, e a 

importância da atuação do 

psicólogo junto à crianças 

e adolescentes vítimas 

desse tipo de abuso,  

mostrando a importância 

da denúncia e das ações de 

enfrentamento. 

 
4A Noite Literária em 

comemoração ao Dia do 

Psicólogo proporcionou 

aos discentes a 

apresentação de 

lançamentos de livros de 

autores regionais, 

valorizando à produção 

acadêmica. 

 
 

4Divulgar, de forma 

abrangente, os eventos da 

IES para toda 

comunidade acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

4Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar o 

trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado; 

4O I Colóquio de Direito e 

Literatura permitiu que os 

discentes percebecem uma 

interface entre a Ciência 

Jurídica e a Literatura, seja 

nacional e internacional; 

4Na Semana do Direito da 

IES foram discutidos entre 

docentes e discentes os 

mais variados temas 

polêmicos do Direito 

brasileiro. O evento teve 

uma adesão de mais de 

80% dos discentes 

matriculados no curso de 

Direito. 
 

4A Palestra: “Abuso e 

Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes” 

conscientizou o corpo 

discente sobre a gravidade 

da violência sexual, e a 

importância da atuação do 

psicólogo junto à crianças 

e adolescentes vítimas 

desse tipo de abuso,  

mostrando a importância 

da denúncia e das ações de 

enfrentamento. 

 
4A Noite Literária em 

comemoração ao Dia do 

Psicólogo proporcionou 

aos discentes a 

apresentação de 

lançamentos de livros de 

autores regionais, 

valorizando à produção 

acadêmica. 

 
 

4Divulgar, de forma 

abrangente, os eventos da 

IES para toda 

comunidade acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

4Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar 

o trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado; 

4O I e II Encontro de Integração 

Ensino-Serviço do Estágio 

Supervisionado em Psicologia 

visou a integração estratégica 

entre a Faculdade Luciano Feijão 

e as diversas instituições com 

quem tem mantido parceria na 

realização de estágios, através do 

estabelecimento de um 

relacionamento com os 

preceptores locais, que são os 

psicólogos de cada serviço que 

tem acolhido nossos discentes, 

participando de forma direta em 

sua formação. Esse encontro 

melhoru a articulação entre a IES 

e as instituições que recebem 

nossos estagiários. O evento 

contou com a participação dos 

discentes nas discussões em 

grupos de estudo analisaram as 

atividades desenvolvidas. 

 
4 O Encontro Temático em 

Psicologia Clínica e da Saúde, 

com a palestra: “Como os 

analistas do comportamento 

contribuem para a intervenção do 

Autismo” touxer à tona as 

implicações do fazer clínico junto 

a demanda do autismo à luz da 

análise do comportamento e 

apresentou aos discentes de que 

forma a análise do 

comportamento pode contribuir 

no tratamento do autismo. 

 
4 No evento Feira de Profissões 

houve uma apresentação do curso 

de Psicologia aos alunos do 

ensino médio de uma escola. A 

participação nessa feira teve 

como objetivo despertar o 

interesse do aluno pelo curso, por 

meio das demonstrações das 

atividades acadêmicas 

desenvolvidas. 

 
 

4Divulgar, de forma 

abrangente, os 

eventos da IES para 

toda comunidade 

acadêmica e 

sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Estimular os alunos 

do ensino médio a 

cursar Psicologia. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

4Incremento de 

atividades 

complementares 

direcionadas para a 

formação integral dos 

discentes, com o 

objetivo de qualificar 

o trabalho acadêmico, 

dando-lhe um caráter 

abrangente e 

contextualizado; 

4Aula Inaugural: “Os desafios e 

possibilidades da Psicologia na 

perspectiva de ética e do 

compromisso social”. Essa aula 

teve como propósito dar as boas 

vindas aos discentes do curso de 

Psicologia com uma discussão 

sobre os desafios e possibilidades 

da profissão. Na oportunidade, 

foram expostas as diferentes 

áreas de atuação do psicólogo. 

Além disso, houve também uma 

conscientização dos discentes 

sobre os possíveis desafios a 

serem encontrados na atuação 

profissional. 
 

4 A I Mostra de Psicologia Clínica 

do CPA teve com finalidade 

sSocializar a produção de 

conhecimento dos discentes que 

realizam estágio. Na ocasião, 

foram apresentados os casos 

atendidos pelos estagiários de 

acordo com a abordagem. 

Ressalta-se a participação dos 

discentes do 8o semestre, que irão 

estagiar no semestre 2016.1, 

possibilitando-os assim de 

conhecer a dinâmica de estágio 

em clínica. 

4 A III Semana da Psicologia: 

Suicídio: Conhecendo e 

Desmitificando discutiu a prática 

da Psicologia junto à temática do 

suicídio com estudantes e 

profissionais da região. Com a 

realização de palestras, 

minicursos e apresentação de 

trabalhos, atingiu-se um maior 

aprofundamento do tema atual e 

sua relevância para a prática 

profissional. 

 

4Divulgar, de forma 

abrangente, os 

eventos da IES para 

toda comunidade 

acadêmica e 

sociedade. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 9: 

Políticas de 

Atendimento aos 

Discentes 

 

5Conectividade com 

os egressos, dando-

lhes ciência das 

atividades 

acadêmicas 

realizadas pela IES 

em que se formou. 

5Disponibilização de todas 

as informações acadêmicas 

no Portal do Egresso. 

 

5 Os resultados da 

autoavaliação institucional 

mostram que os egressos 

são profissionais que 

exercem sua cidadania, 

cumprindo com sua 

responsabilidade social, 

estando empregados, na sua 

maioria, em sua área de 

formação. Isso demonstra 

que foram preparados para 

enfrentar o mercado de 

trabalho. 

 

5Ampliar o contato com 

os egressos por meio dos 

diversos canais de 

comunicação. 

 

 

4.4 Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 5: 

Políticas de 

Pessoal 

 

1Fomento a formação 

e capacitação docente 

por intermédio da 

pesquisa e extensão. 

 

1A participação de docentes 

em grupos de pesquisa e de 

estudos, por meio do 

PROIC, bem como em 

projetos extensionistas, tem 

contribuído para a sua 

qualificação. 

1A IES auxilia, com ajuda 

de custos, os docentes que 

buscam uma formação 

continuada, participando de 

eventos científicos, técnicos 

e culturais. 

1 Com o mestrado 

interinstitucional (MINTER) 

nas áreas de Administração 

e Direito, a instituição 

proporciona a qualificação 

do seu corpo docente. 

1Idealizar um DINTER 

para a instituição. 

 

 

2Fomento a formação 

e capacitação do 

corpo técnico-

administrativo. 

 

2 São concedidas bolsas de 

estudo para funcionários nos 

cursos de graduação e pós-

graduação (especialização e 

mestrado). 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 6: 

Organização e 

Gestão da 

Instituição  

1Adequação, 

consolidação e 

integração entre gestão, 

órgãos colegiados e 

comunidade acadêmica. 

1 É garantido o direito de 

representatividade dos três 

segmentos: docente, discente e 

técnico-administrativos nos órgãos 

de gestão e colegiados de curso, 

conforme se evidencia nas atas de 

reuniões. Ressalta-se também a 

participação da sociedade civil 

1 O sistema acadêmico Totvs permite 

a informatização organizada, além de 

agilizar o atendimento discente em 

relação a expedição de documentos.  

 

 

 

 

 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 10: 

Sustentabilidade 

Financeira  

1Realização de 

planejamento 

financeiro, com 

presença de auditor 

independente, 

levando em 

consideração a 

liquidez corrente, 

liquidez geral e 

índice de solvência 

da instituição. 

1 Há um controle rigoroso das 

liquidez e do índice de 

solvência pela contabilidade da 

empresa que passa anualmente 

por uma auditória independente. 

Esse controle serve para 

detectar a saúde financeira da 

empresa a longo prazo e a 

respalda ou garante 

emprestadores de recursos  

 

1 A execução do planejamento 

financeiro, com envolvimento e 

comprometimento de uma 

contabilidade própria e uma 

administração de recursos 

humanos atuante, garante 

verbas destinadas ao ensino, a 

pesquisa e extensão. 

 

1Os planos de carreira docente e 

cargos e salários dos técnico-

administrativos encontram-se 

homologados no Ministério do 

Trabalho. 

 

1Os técnico-administrativos 

recebem uma gratificação de 

10% sobre o salário através do 

PIF – Programa de Incentivo ao 

Funcionário. 
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4.4. Eixo 5: Estrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

Dimensão 7: 

Infraestrutura 

Física 

1Conclusão da 

construção da sede 

própria da Faculdade 

Luciano Feijão dentro 

das exigências da 

Associação Brasileira 

de Normas e Técnicas – 

ABNT. 

1As instalações administrativas 

atendem às necessidades 

institucionais quanto aos aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e 

conservação. 

1As salas de aula atendem às 

necessidades institucionais quanto 

aos aspectos: quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade 

e conservação. 

1 Os auditórios atendem às 

necessidades institucionais 

instiucionais quanto aos aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade e 

conservação. 

1 A sala de professores atende às 

necessidades institucionais quanto 

aos aspectos: quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação e infraestrutura de 

informática. 

1 Os espaços para atendimento aos 

discentes atendem às necessidades 

institucionais quanto aos aspectos: 

quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade, e 

conservação. 

1A sala da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) atende às 

necessidades institucionais. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 7: 

Infraestrutura 

Física 

1Conclusão da 

construção da sede 

própria da Faculdade 

Luciano Feijão dentro 

das exigências da 

Associação Brasileira 

de Normas e Técnicas – 

ABNT. 

1Os gabinetes de trabalho para 

professores em tempo integral, na 

sala de professores, atendem às 

necessidades institucionais quanto 

aos aspectos: quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade, 

conservação e infraestrutura de 

informática. 

1A biblioteca, em relação a 

infraestrutura física, atende às 

necessidades institucionais, quanto 

aos aspectos: dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança, 

acessibilidade, conservação e 

condições para atendimento 

educacional especializado), 

instalações para o acervo, ambientes 

de estudos individuais e em grupo, 

espaço para técnicos administrativos. 

1A a biblioteca, em relação aos 

serviços e informatização, que 

atemdem às necessidades 

institucionais, quanto aos aspectos: 

profissionais da área de 

biblioteconomia, acesso via internet 

(consulta, reserva), informatização 

do acervo, bancos de dados, 

empréstimo, relatórios de gestão e 

horário de funcionamento. 

1O plano de atualização do acervo 

(físico e eletrônico/digital) atende às 

necessidades institucionais, quanto 

aos aspectos: coerência com o PDI e 

alocação de recursos. 

1As salas de apoio de informática 

atendem às necessidades 

institucionais, quanto aos aspectos: 

equipamentos, normas de segurança, 

espaço físico, acesso à internet, 

atualização de software, 

acessibilidade digital, acessibilidade 

física, condições ergonômicas, 

serviços, suporte e plano de 

atualização. 

1Os recursos disponíveis de 

tecnologias de informação e 

comunicação atendem às 

necessidades dos processos de ensino 

e aprendizagem, que envolvem 

professores, técnicos, estudantes e 

sociedade civil. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 7: 

Infraestrutura 

Física 

1Conclusão da 

construção da sede 

própria da Faculdade 

Luciano Feijão dentro 

das exigências da 

Associação Brasileira 

de Normas e Técnicas – 

ABNT. 

1Os laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas, em 

relação a infraestrutura física, 

atendem às necessidades 

institucionais, quanto aos aspectos: 

espaço físico (dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança e 

conservação), plano de atualização e 

acessibilidade. 

1Os laboratórios, ambientes e 

cenários para práticas didáticas, em 

relação aos serviços, atendem às 

necessidades institucionais, quanto 

aos aspectos: serviços e normas de 

segurança. 

1Os espaços de convivência e de 

alimentação existentes atendem às 

necessidades institucionais, quanto 

aos aspectos: quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, ventilação, 

segurança, acessibilidade e 

conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

 
 Após a análise dos dados e informações do processo de autoavaliação institucional 

conduzido pela CPA, foi realizada juntamente com os membros da CPA e gestores da 

Faculdade Luciano Feijão, considerando ainda as sugestões apontadas pelos segmentos 

participantes, à elaboração da proposta de ações, baseadas nos cinco eixos avaliados, que 

visem à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da Faculdade Luciano Feijão. 

 A seguir, o cronograma das ações de melhorias. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

- A Comissão Própria de Avaliação – CPA 

se reunirá trimestralmente para o 

acompanhamento das ações realizadas na 

Faculdade Luciano Feijão; 

- Março, junho, setembro e dezembro 

de 2016; 

 

- Atualizar continuamente as ações da 

Comissão Própria no site da faculdade; 
- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário; 

- Divulgar boletim trimestral digital e 

impresso as ações realizadas pela 

Comissão Própria de Avaliação com 

espaço para a opinião dos discentes, 

coordenações, docentes e técnico-

administrativos; 

- Março, junho, setembro e dezembro 

de 2016; 

 

- Divulgar os resultados do relatório 

parcial de autoavaliação institucional da 

CPA no site da faculdade e fazer a entrega 

impressa por setor e coordenação de curso; 

- Março de 2016; 

 

- Criar um sistema via mala direta para 

divulgação da avaliação e seus resultados, 

inclusive aos egressos; 

- Março de 2016; 

 

- Realizar curso de qualificação em CPA 

(componentes da CPA) disponibilizado 

pela Faculdade Luciano Feijão; 

- Data de acordo com o período de 

realização do curso, 

preferencialmente, on line; 

- Constituir grupos de trabalho para o 

desenvolvimento do processo de avaliação 

interna; 

- Março de 2016; 

 

- Aumentar a adesão da participação 

docente, discente e técnico-administrativo 

no preenchimento do questionário 

avaliativo. 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 

 

- Dedicar uma edição exclusiva do jornal 

Espaço Universitário para divulgar os 

resultados das avaliações. 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 

 

- Fortalecer a representatividade dos três 

segmentos: docente, discente e técnico-

administrativo junto aos órgãos 

deliberativos e consultivos da IES. 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

- Realizar Seminário sobre avaliação 

institucional como estratégia de 

sensibilização da comunidade acadêmica e 

sociedade; 

 

- Maio de 2016; 

 

- Realizar semestralmente a coleta dos 

dados (aplicação dos questionários): no 

primeiro semestre a avaliação dos cursos e 

desempenho docente, e no final do ano, a 

avaliação institucional; 

 

- Agosto de 2016; 

 

- Propor à Diretoria Geral da Faculdade 

ações que melhorem a qualidade das 

atividades acadêmicas, a serem 

encaminhadas às instâncias competentes; 

 

- Setembro de 2016; 

 

- Divulgar os resultados da avaliação dos 

cursos e desempenho docente com a 

Direção Geral e as coordenações 

envolvidas; 

 

- Setembro de 2016; 

 

- Acompanhar os processos de avaliação 

externa da Instituição e do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - 

ENADE; 

 

- Período dos ciclos avaliativos; 

 

– Acompanhar permanentemente o Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI e 

o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e 

apresentar sugestões; 

 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

- Manter o trabalho de divulgação com os 

calouros e a entrega do Manual 

Acadêmico; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

 

- Manter, intensificar e divulgar as ações 

extensionistas à comunidade interna e 

externa; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

 

- Conscientizar acadêmicos, professores e 

técnicos sobre a responsabilidade social da 

Faculdade Luciano Feijão, através de 

divulgação das ações realizadas nas mídias, 

Boletim Informativo e Programas de 

Rádio. 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

 

- Expor em todas as salas de aula a missão 

institucional.  

- Maio de 2016; 

- Envolver, com mais frequência, as 

representatividades dos segmentos 

docentes, discentes e técnicos-

administrativos nas revisões e atualizações 

dos Projetos da IES. 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 

 

- Permanecer com os Projetos Pedagógicos 

de Cursos em coerência com o PDI, com 

foco na missão institucional. 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 

 

- Implantar o curso de Engenharia Civil e 

de Enfermagem em 2016. 

- Agosto de 2016; 

- Fortalecer a instituição para tornar-se um 

Centro Universitário. 

- A partir de 2016; 

- Firmar mais parcerias e convênios com 

outras instituições, com o propósito de 

aumentar e melhorar o atendimento da 

população regional, por meio de projetos e 

ações de inovação social. 

- Agosto de 2016; 

- Promover a educação de cidadãos 

atuantes e conscientes na sociedade, 

buscando relações étnico-sociais positivas, 

rumo à construção de uma nação 

democrática. 

- Período contínuo; 

- Diminuir os impactos negativos gerados 

por barreiras à acessibilidade no meio 

ambiente natural, artificial e do trabalho, 

preservando recursos ambientais e 

culturais, com respeito à diversidade e 

redução da desigualdade social. 

- Período contínuo; 

- Expandir os intercâmbios entre 

instituições, de maneira a fortalecer ao 

programa de internacionalização. 

 

- Setembro 2016; 

- Ampliar o campo de atuação dos projetos 

sociais nas comunidades carentes de 

Sobral. 

- Setembro 2016; 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

EIXO 3: POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

 

 

 

- Manter a intensificação da articulação 

entre o ensino, pesquisa e extensão desde o 

1º semestre; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Desenvolver projetos de pesquisa e 

extensão interdisciplinares, envolvendo os 

interessados nos diversos cursos existentes; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Criação no site de um espaço para 

divulgar os resultados de estudos de 

pesquisa e extensão desenvolvidos pelos 

pesquisadores (docentes e discentes) dos 

grupos de pesquisa e dos demais cursos 

que tenha publicação; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Manter e intensificar as atividades de 

extensão, considerando a demanda local e 

regional; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Realizar semestralmente seminários 

integrados através das Coordenadorias de 

Pesquisa e Extensão para socialização das 

ações realizadas. 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Aprimorar as estratégias de ensino, por 

meio de novas metodologias e tecnologias, 

que possam garantir a permanência da 

qualidade dos cursos, refletida nas 

avaliações internas e externas. 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Acompanhar as ações dos Centros 

Acadêmicos; 
- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Envolver mais discentes na realização e 

participação em eventos científicos, 

culturais, técnicos, artísticos e esportivos;  

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Socializar com os discentes, as 

oportunidades de atendimento 

psicopedagógico e de inclusão 

disponibilizadas para os discentes 

superarem problemas e dificuldades 

relacionados ao processo de formação; 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

 - Realizar parcerias, possibilitando 

oportunidades aos discentes de realizarem 

intercâmbios e/ou estágios no país e fora. 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Ampliar, a cada semestre, a produção 

acadêmica dos docentes e discentes. 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Buscar novas estratégias para atrair a 

participação dos discentes nos cursos de 

Matemática Básica e Biologia. 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS 

ACADÊMICAS 

- Divulgar, de forma abrangente, os 

eventos da IES para toda comunidade 

acadêmica e sociedade. 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Aumentar a participação dos docentes e 

discentes nos grupos de estudo e de 

pesquisa. 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Conscientizar os docentes, discentes e 

técnico-administrativos sobre a 

importância da qualificação para o 

crescimento profissional e institucional; 

Período contínuo; 

- Atingir um maior número de docentes 

doutores. 

- A partir de 2016; 

- Ter um banco de questões direcionado ao 

ENADE. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Garantir um espaço próprio para 

realização dos eventos da IES. 

- Dezembro de 2016; 

- Ampliar o número de projetos submetidos 

pelos docentes e discentes. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Criar o Programa de Apoio a Formação e 

Pesquisa (PROFOP). 

- Fevereiro de 2016; 

- Integrar ainda mais o corpo docente e 

discente nos programas de Iniciação 

Científica. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Estimular e assegurar a participação 

discente em programas de monitoria. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Ampliar as linhas de pesquisa por curso 

da instituição. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Ampliar o número de projetos nos Editais 

de Extensão. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Ampliar o número de ações educacionais. - Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Consolidar o ecossistema de inovação em 

Sobral. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Realizar parcerias com o segmento 

empresarial. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Programar visitas as ICT's Locais. - Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Diversificar temáticas contextualizadas 

nas disciplinas dos cursos de 

Administração, Direito e Psicologia para 

dar maior visibilidade e conhecimento das 

atividades acadêmicas desenvolvidas pela 

IES. 

- Fevereiro a dezembro de 2016; 

- Instigar e ampliar a participação docente 

e discente a escrever matérias no jornal 

Espaço Universitário. 

- Período contínuo; 

- Dedicar uma edição exclusiva do jornal 

Espaço Universitário para divulgar os 

resultados das avaliações à sociedade. 

- Conforme as datas das edições do 

jornal; 

- Ampliar o contato com os egressos por 

meio dos diversos canais de comunicação. 

- Período contínuo; 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

EIXO 4: POLÍTICAS DE 

GESTÃO 

- Implementar ações (planejadas por cada 

curso) para acompanhamento dos egressos; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Constituir um grupo inter-cursos para 

discutir uma proposta de ações para o 

acompanhamento da evasão; 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Realizar cursos de formação para os 

docentes e técnico-administrativos com 

foco na organização e gestão institucional 

(Conselhos diversos, legislação, normas, 

regimento da Faculdade e assuntos 

pertinentes à prática profissional); 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

- Propiciar maior visibilidade do uso de 

gestão estratégica para diagnóstico e 

solução de problemas e dos aspectos 

relacionados ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, o orçamento previsto e 

a destinação das verbas para capacitação 

dos corpos docente e técnico-

administrativo. 

 

- Fevereiro a dezembro de 2016. 

 - Idealizar um DINTER para a instituição. Dezembro de 2016; 

 

 

 

ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA 

FÍSICA 

- Propiciar maior visibilidade aos discentes 

dos espaços da nova sede, bem como as 

condições de acessibilidade para pessoas 

com necessidades especiais, acervo 

bibliográfico e formas de 

operacionalização dos livros em geral e 

para pessoas com necessidades especiais. 

 

- Período contínuo, sempre que se 

fizer necessário. 

 

 



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com a missão, o 
contexto local e regional ao qual a instituição está inserida.1 -

468ÓtimoA - - 36,00%
583BomB - - 44,85%
165RegularC - - 12,69%

22InsuficienteD - - 1,69 %
62Não sei responderE - - 4,77 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1300

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 1 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC.2 -

428ÓtimoA - - 32,90%
627BomB - - 48,19%
168RegularC - - 12,91%

17InsuficienteD - - 1,31 %
61Não sei responderE - - 4,69 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1301

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 2 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Coerência entre as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI.3 -

445ÓtimoA - - 34,42%
570BomB - - 44,08%
196RegularC - - 15,16%

31InsuficienteD - - 2,40 %
51Não sei responderE - - 3,94 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1293

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 3 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Oportunidades para docentes e discentes participarem de programas, projetos 
ou atividades de extensão universitária.4 -

441ÓtimoA - - 34,27%
530BomB - - 41,18%
225RegularC - - 17,48%

72InsuficienteD - - 5,59 %
19Não sei responderE - - 1,48 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1287

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 4 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Oportunidades para docentes e discentes participarem de projetos de iniciação 
científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica.5 -

446ÓtimoA - - 34,41%
551BomB - - 42,52%
213RegularC - - 16,44%

64InsuficienteD - - 4,94 %
22Não sei responderE - - 1,70 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1296

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 5 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Responsabilidade Social
Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI.6 -

393ÓtimoA - - 30,39%
587BomB - - 45,40%
212RegularC - - 16,40%

29InsuficienteD - - 2,24 %
72Não sei responderE - - 5,57 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1293

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 6 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Responsabilidade Social
Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para o desenvolvimento 
local e regional.7 -

384ÓtimoA - - 29,74%
576BomB - - 44,62%
239RegularC - - 18,51%

55InsuficienteD - - 4,26 %
37Não sei responderE - - 2,87 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1291

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 7 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Responsabilidade Social
Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de seus 
colaboradores.8 -

801ÓtimoA - - 62,19%
299BomB - - 23,21%

67RegularC - - 5,20 %
53InsuficienteD - - 4,11 %
68Não sei responderE - - 5,28 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1288

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 8 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Responsabilidade Social
Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s e instituições 
públicas e privadas.9 -

290ÓtimoA - - 22,50%
445BomB - - 34,52%
322RegularC - - 24,98%
109InsuficienteD - - 8,46 %
123Não sei responderE - - 9,54 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1289

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 9 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Responsabilidade Social
Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, às políticas de ações afirmativas.

10 -

845ÓtimoA - - 65,25%
310BomB - - 23,94%
128RegularC - - 9,88 %

10InsuficienteD - - 0,77 %
2Não sei responderE - - 0,15 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1295

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 10 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Comunicação com a sociedade
Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e interna e a 
missão da instituição.11 -

321ÓtimoA - - 24,73%
557BomB - - 42,91%
292RegularC - - 22,50%

64InsuficienteD - - 4,93 %
64Não sei responderE - - 4,93 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1298

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 11 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Comunicação com a sociedade
Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e reclamações).12 -

688ÓtimoA - - 53,33%
450BomB - - 34,88%
140RegularC - - 10,85%

10InsuficienteD - - 0,78 %
2Não sei responderE - - 0,16 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1290

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 12 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Comunicação com a sociedade
Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos) 
utilizados na comunicação interna e externa.13 -

346ÓtimoA - - 26,76%
503BomB - - 38,90%
321RegularC - - 24,83%
112InsuficienteD - - 8,66 %

11Não sei responderE - - 0,85 %
Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1293

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 13 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Comunicação com a sociedade
Qualidade da comunicação interna e externa.14 -

298ÓtimoA - - 23,03%
522BomB - - 40,34%
329RegularC - - 25,43%
134InsuficienteD - - 10,36%

11Não sei responderE - - 0,85 %
Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1294

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 14 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Organização e Gestão da Instituição
Coerência do plano de gestão com o Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI e com os objetivos e projetos institucionais.15 -

325ÓtimoA - - 25,29%
578BomB - - 44,98%
255RegularC - - 19,84%

31InsuficienteD - - 2,41 %
96Não sei responderE - - 7,47 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1285

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 15 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Organização e Gestão da Instituição
Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de problemas.16 -

803ÓtimoA - - 62,15%
280BomB - - 21,67%
197RegularC - - 15,25%

10InsuficienteD - - 0,77 %
2Não sei responderE - - 0,15 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1292

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 16 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Organização e Gestão da Instituição
Modos de participação dos atores na gestão institucional.17 -

317ÓtimoA - - 24,61%
573BomB - - 44,49%
280RegularC - - 21,74%

52InsuficienteD - - 4,04 %
66Não sei responderE - - 5,12 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1288

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 17 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, auditório, refeitório, coordenações, departamentos, estudos individuais e em grupo para docentes e discentes.

18 -

901ÓtimoA - - 69,58%
301BomB - - 23,24%

81RegularC - - 6,25 %
10InsuficienteD - - 0,77 %
2Não sei responderE - - 0,15 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1295

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 18 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais.19 -

1100ÓtimoA - - 84,62%
180BomB - - 13,85%

17RegularC - - 1,31 %
3InsuficienteD - - 0,23 %
0Não sei responderE - - 0,00 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1300

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 19 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Áreas de lazer.20 -

601ÓtimoA - - 46,55%
300BomB - - 23,24%
378RegularC - - 29,28%

10InsuficienteD - - 0,77 %
2Não sei responderE - - 0,15 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1291

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 20 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Equipamentos de informática.21 -

909ÓtimoA - - 70,52%
202BomB - - 15,67%
163RegularC - - 12,65%

10InsuficienteD - - 0,78 %
5Não sei responderE - - 0,39 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1289

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 21 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Recursos audiovisuais e mídia.22 -

851ÓtimoA - - 65,87%
280BomB - - 21,67%
154RegularC - - 11,92%

5InsuficienteD - - 0,39 %
2Não sei responderE - - 0,15 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1292

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 22 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Rede de comunicação.23 -

901ÓtimoA - - 69,90%
188BomB - - 14,58%
100RegularC - - 7,76 %

40InsuficienteD - - 3,10 %
60Não sei responderE - - 4,65 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1289

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 23 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Segurança.24 -

402ÓtimoA - - 31,19%
526BomB - - 40,81%
291RegularC - - 22,58%

63InsuficienteD - - 4,89 %
7Não sei responderE - - 0,54 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1289

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 24 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Limpeza.25 -

636ÓtimoA - - 49,19%
497BomB - - 38,44%
131RegularC - - 10,13%

23InsuficienteD - - 1,78 %
6Não sei responderE - - 0,46 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1293

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 25 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico.26 -

404ÓtimoA - - 31,12%
529BomB - - 40,76%
237RegularC - - 18,26%
113InsuficienteD - - 8,71 %

15Não sei responderE - - 1,16 %
Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1298

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 26 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais.27 -

1003ÓtimoA - - 77,69%
150BomB - - 11,62%

58RegularC - - 4,49 %
30InsuficienteD - - 2,32 %
50Não sei responderE - - 3,87 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1291

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 27 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Informatização.28 -

1023ÓtimoA - - 79,18%
180BomB - - 13,93%

80RegularC - - 6,19 %
3InsuficienteD - - 0,23 %
6Não sei responderE - - 0,46 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1292

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 28 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo 
bibliográfico e formas de operacionalização.29 -

655ÓtimoA - - 50,58%
330BomB - - 25,48%
298RegularC - - 23,01%

10InsuficienteD - - 0,77 %
2Não sei responderE - - 0,15 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1295

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 29 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Infraestrutura Física
Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais.30 -

562ÓtimoA - - 43,60%
469BomB - - 36,38%
148RegularC - - 11,48%

10InsuficienteD - - 0,78 %
100Não sei responderE - - 7,76 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1289

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 30 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Adequação e efetividade do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com o 
Projeto Pedagógico do Curso - PPC.31 -

325ÓtimoA - - 25,25%
563BomB - - 43,75%
227RegularC - - 17,64%

46InsuficienteD - - 3,57 %
126Não sei responderE - - 9,79 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1287

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Abrangência, transparência e acompanhamento do processo de planejamento 
com a participação da comunidade.32 -

901ÓtimoA - - 69,74%
280BomB - - 21,67%

66RegularC - - 5,11 %
30InsuficienteD - - 2,32 %
15Não sei responderE - - 1,16 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1292

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.33 -

1002ÓtimoA - - 77,73%
100BomB - - 7,76 %
136RegularC - - 10,55%

40InsuficienteD - - 3,10 %
11Não sei responderE - - 0,85 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1289

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Participação da comunidade acadêmica.34 -

751ÓtimoA - - 58,08%
450BomB - - 34,80%

77RegularC - - 5,96 %
10InsuficienteD - - 0,77 %
5Não sei responderE - - 0,39 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1293

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Sintonia com o planejamento.35 -

330ÓtimoA - - 25,62%
561BomB - - 43,56%
277RegularC - - 21,51%

60InsuficienteD - - 4,66 %
60Não sei responderE - - 4,66 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1288

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Divulgação e análise dos resultados.36 -

688ÓtimoA - - 53,17%
502BomB - - 38,79%

61RegularC - - 4,71 %
40InsuficienteD - - 3,09 %
3Não sei responderE - - 0,23 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1294

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Planejamento e Avaliação
Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função da autoavaliação.37 -

326ÓtimoA - - 25,25%
579BomB - - 44,85%
263RegularC - - 20,37%

71InsuficienteD - - 5,50 %
52Não sei responderE - - 4,03 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1291

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos e esportivos.38 -

347ÓtimoA - - 26,88%
519BomB - - 40,20%
298RegularC - - 23,08%
111InsuficienteD - - 8,60 %

16Não sei responderE - - 1,24 %
Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1291

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.39 -

364ÓtimoA - - 28,22%
573BomB - - 44,42%
257RegularC - - 19,92%

67InsuficienteD - - 5,19 %
29Não sei responderE - - 2,25 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1290

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Oportunidades para os discentes superarem problemas e dificuldades 
relacionados ao processo de formação.40 -

900ÓtimoA - - 69,77%
150BomB - - 11,63%
189RegularC - - 14,65%

31InsuficienteD - - 2,40 %
20Não sei responderE - - 1,55 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1290

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Oportunidades para os discentes realizarem estágios no país.41 -

1010ÓtimoA - - 77,75%
200BomB - - 15,40%

66RegularC - - 5,08 %
3InsuficienteD - - 0,23 %

20Não sei responderE - - 1,54 %
Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1299

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 41 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do 
país.42 -

889ÓtimoA - - 69,13%
350BomB - - 27,22%

22RegularC - - 1,71 %
10InsuficienteD - - 0,78 %
15Não sei responderE - - 1,17 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1286

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico.43 -

400ÓtimoA - - 30,84%
560BomB - - 43,18%
282RegularC - - 21,74%

10InsuficienteD - - 0,77 %
45Não sei responderE - - 3,47 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1297

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.44 -

302ÓtimoA - - 23,34%
589BomB - - 45,52%
289RegularC - - 22,33%

76InsuficienteD - - 5,87 %
38Não sei responderE - - 2,94 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1294

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Inserção profissional dos egressos.45 -

1030ÓtimoA - - 79,35%
165BomB - - 12,71%

78RegularC - - 6,01 %
15InsuficienteD - - 1,16 %
10Não sei responderE - - 0,77 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1298

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -

KYT-CPA-0002.1.1 mestre Página 45 de 47



2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Participação dos egressos na vida da Instituição.46 -

660ÓtimoA - - 50,85%
450BomB - - 34,67%
137RegularC - - 10,55%

40InsuficienteD - - 3,08 %
11Não sei responderE - - 0,85 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1298

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao 
discente

CPA - Comissão Própria de Avaliação
Respostas dos discentes

Políticas de Atendimento aos Discentes
Programa de educação continuada voltada para os egressos.47 -

599ÓtimoA - - 45,94%
554BomB - - 42,48%
120RegularC - - 9,20 %

20InsuficienteD - - 1,53 %
11Não sei responderE - - 0,84 %

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 1304

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
ÓtimoA -
BomB -
RegularC -
InsuficienteD -
Não sei responderE -
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com amissão, o contexto local e regional ao qual a instituição está inserida.1Nº

34A Ótimo- - %54,84
22B Bom- - %35,48

1C Regular- - %1,61
5E Não sei responder- - %8,06

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e oProjeto Pedagógico do Curso - PPC.2Nº

35A Ótimo- - %56,45
20B Bom- - %32,26

1C Regular- - %1,61
6E Não sei responder- - %9,68

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Coerência entre as políticas de ensino, pesquisa e extensão, e oPlano de Desenvolvimento Institucional - PDI.3Nº

27A Ótimo- - %43,55
26B Bom- - %41,94

4C Regular- - %6,45
5E Não sei responder- - %8,06

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-

Página 3 de 57KYT-CPA-0003.1 mestre



CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Oportunidades para docentes e discentes participarem deprogramas, projetos ou atividades de extensão universitária.4Nº

25A Ótimo- - %40,98
22B Bom- - %36,07
11C Regular- - %18,03

3D Insuficiente- - %4,92
61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão
Oportunidades para docentes e discentes participarem de projetos deiniciação científica e de atividades que estimulam a investigação
acadêmica.

5Nº

30A Ótimo- - %48,39
21B Bom- - %33,87

8C Regular- - %12,90
3D Insuficiente- - %4,84

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Responsabilidade Social
Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano deDesenvolvimento Institucional - PDI.6Nº

27A Ótimo- - %43,55
24B Bom- - %38,71

5C Regular- - %8,06
6E Não sei responder- - %9,68

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Responsabilidade Social
Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para odesenvolvimento local e regional.7Nº

27A Ótimo- - %43,55
23B Bom- - %37,10

9C Regular- - %14,52
1D Insuficiente- - %1,61
2E Não sei responder- - %3,23

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-

Página 7 de 57KYT-CPA-0003.1 mestre



CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Responsabilidade Social
Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de seuscolaboradores.8Nº

20A Ótimo- - %32,26
22B Bom- - %35,48

9C Regular- - %14,52
5D Insuficiente- - %8,06
6E Não sei responder- - %9,68

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Responsabilidade Social
Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s einstituições públicas e privadas.9Nº

15A Ótimo- - %24,19
24B Bom- - %38,71
16C Regular- - %25,81

7E Não sei responder- - %11,29
62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Responsabilidade Social
Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção dacidadania, de atenção às pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, às políticas de ações afirmativas.

10Nº

30A Ótimo- - %48,39
18B Bom- - %29,03

7C Regular- - %11,29
5D Insuficiente- - %8,06
2E Não sei responder- - %3,23

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Comunicação com a sociedade
Coerência entre a comunicação com as comunidades externa einterna e a missão da instituição.11Nº

20A Ótimo- - %32,79
35B Bom- - %57,38

5C Regular- - %8,20
1E Não sei responder- - %1,64

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Comunicação com a sociedade
Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas ereclamações).12Nº

30A Ótimo- - %49,18
22B Bom- - %36,07

3C Regular- - %4,92
4D Insuficiente- - %6,56
2E Não sei responder- - %3,28

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Comunicação com a sociedade
Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural evídeos) utilizados na comunicação interna e externa.13Nº

34A Ótimo- - %54,84
16B Bom- - %25,81

9C Regular- - %14,52
3D Insuficiente- - %4,84

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Comunicação com a sociedade
Qualidade da comunicação interna e externa.14Nº

26A Ótimo- - %41,94
20B Bom- - %32,26
13C Regular- - %20,97

2D Insuficiente- - %3,23
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Organização e Gestão da Instituição
Coerência do plano de gestão com o Plano de DesenvolvimentoInstitucional - PDI e com os objetivos e projetos institucionais.15Nº

27A Ótimo- - %43,55
27B Bom- - %43,55

3C Regular- - %4,84
5E Não sei responder- - %8,06

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Organização e Gestão da Instituição
Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de problemas.16Nº

38A Ótimo- - %61,29
15B Bom- - %24,19

6C Regular- - %9,68
1D Insuficiente- - %1,61
2E Não sei responder- - %3,23

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-

Página 16 de 57KYT-CPA-0003.1 mestre



CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Organização e Gestão da Instituição
Modos de participação dos atores na gestão institucional.17Nº

17A Ótimo- - %28,33
26B Bom- - %43,33
12C Regular- - %20,00

1D Insuficiente- - %1,67
4E Não sei responder- - %6,67

60Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios,auditório, refeitório, coordenações, departamentos, estudos
individuais e em grupo para docentes e discentes.

18Nº

20A Ótimo- - %32,26
22B Bom- - %35,48
15C Regular- - %24,19

5D Insuficiente- - %8,06
62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Condições de acessibilidade para pessoas com necessidadesespeciais.19Nº

50A Ótimo- - %80,65
10B Bom- - %16,13

1C Regular- - %1,61
1D Insuficiente- - %1,61
0E Não sei responder- - %,00

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Informatização.20Nº

51A Ótimo- - %85,00
7B Bom- - %11,67
1C Regular- - %1,67
1D Insuficiente- - %1,67

60Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização doacervo bibliográfico e formas de operacionalização.21Nº

23A Ótimo- - %37,10
24B Bom- - %38,71

8C Regular- - %12,90
4D Insuficiente- - %6,45
3E Não sei responder- - %4,84

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais.22Nº

27A Ótimo- - %43,55
10B Bom- - %16,13
10C Regular- - %16,13
11D Insuficiente- - %17,74

4E Não sei responder- - %6,45
62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais.23Nº

45A Ótimo- - %72,58
5B Bom- - %8,06
4C Regular- - %6,45
3D Insuficiente- - %4,84
5E Não sei responder- - %8,06

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Áreas de lazer.24Nº

19A Ótimo- - %30,65
19B Bom- - %30,65
17C Regular- - %27,42

5D Insuficiente- - %8,06
2E Não sei responder- - %3,23

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Equipamentos de informática.25Nº

38A Ótimo- - %62,30
15B Bom- - %24,59

3C Regular- - %4,92
3D Insuficiente- - %4,92
2E Não sei responder- - %3,28

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Recursos audiovisuais e mídia.26Nº

36A Ótimo- - %59,02
15B Bom- - %24,59

7C Regular- - %11,48
3D Insuficiente- - %4,92

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-

Página 26 de 57KYT-CPA-0003.1 mestre



CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Rede de comunicação.27Nº

24A Ótimo- - %38,71
25B Bom- - %40,32

9C Regular- - %14,52
4D Insuficiente- - %6,45

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Segurança.28Nº

20A Ótimo- - %32,26
34B Bom- - %54,84

6C Regular- - %9,68
1D Insuficiente- - %1,61
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Limpeza.29Nº

43A Ótimo- - %69,35
18B Bom- - %29,03

1D Insuficiente- - %1,61
62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Infraestrutura Física
Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico.30Nº

34A Ótimo- - %55,74
21B Bom- - %34,43

2C Regular- - %3,28
1D Insuficiente- - %1,64
3E Não sei responder- - %4,92

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Adequação e efetividade do Plano de Desenvolvimento Institucional -PDI com o Projeto Pedagógico do Curso - PPC.31Nº

31A Ótimo- - %50,82
23B Bom- - %37,70

2C Regular- - %3,28
5E Não sei responder- - %8,20

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Abrangência, transparência e acompanhamento do processo deplanejamento com a participação da comunidade.32Nº

36A Ótimo- - %59,02
15B Bom- - %24,59

1C Regular- - %1,64
3D Insuficiente- - %4,92
6E Não sei responder- - %9,84

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.33Nº

29A Ótimo- - %47,54
25B Bom- - %40,98

4C Regular- - %6,56
1D Insuficiente- - %1,64
2E Não sei responder- - %3,28

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Participação da comunidade acadêmica.34Nº

21A Ótimo- - %35,00
27B Bom- - %45,00

8C Regular- - %13,33
1D Insuficiente- - %1,67
3E Não sei responder- - %5,00

60Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Sintonia com o planejamento.35Nº

27A Ótimo- - %43,55
29B Bom- - %46,77

2C Regular- - %3,23
4E Não sei responder- - %6,45

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Divulgação e análise dos resultados.36Nº

18A Ótimo- - %30,00
30B Bom- - %50,00

7C Regular- - %11,67
5D Insuficiente- - %8,33

60Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Planejamento e Avaliação
Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função daautoavaliação.37Nº

19A Ótimo- - %30,65
29B Bom- - %46,77

9C Regular- - %14,52
2D Insuficiente- - %3,23
3E Não sei responder- - %4,84

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos eesportivos.38Nº

26A Ótimo- - %42,62
23B Bom- - %37,70
11C Regular- - %18,03

1D Insuficiente- - %1,64
61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Programa de educação continuada voltada para os egressos.39Nº

25A Ótimo- - %40,98
25B Bom- - %40,98

9C Regular- - %14,75
1D Insuficiente- - %1,64
1E Não sei responder- - %1,64

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino,pesquisa e extensão.40Nº

22A Ótimo- - %36,07
29B Bom- - %47,54

8C Regular- - %13,11
1D Insuficiente- - %1,64
1E Não sei responder- - %1,64

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Oportunidades para os discentes superarem problemas edificuldades relacionados ao processo de formação.41Nº

39A Ótimo- - %65,00
13B Bom- - %21,67

6C Regular- - %10,00
1D Insuficiente- - %1,67
1E Não sei responder- - %1,67

60Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Oportunidades para os discentes realizarem estágios no país.42Nº

27A Ótimo- - %43,55
22B Bom- - %35,48

4C Regular- - %6,45
5D Insuficiente- - %8,06
4E Não sei responder- - %6,45

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ouestágios fora do país.43Nº

30A Ótimo- - %48,39
20B Bom- - %32,26

4C Regular- - %6,45
3D Insuficiente- - %4,84
5E Não sei responder- - %8,06

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para oapoio administrativo e acadêmico.44Nº

29A Ótimo- - %46,77
26B Bom- - %41,94

4C Regular- - %6,45
2D Insuficiente- - %3,23
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.45Nº

22A Ótimo- - %36,07
30B Bom- - %49,18

8C Regular- - %13,11
1D Insuficiente- - %1,64

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Inserção profissional dos egressos.46Nº

18A Ótimo- - %29,51
27B Bom- - %44,26

4C Regular- - %6,56
4D Insuficiente- - %6,56
8E Não sei responder- - %13,11

61Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de Atendimento aos Discentes
Participação dos egressos na vida da Instituição.47Nº

41A Ótimo- - %66,13
12B Bom- - %19,35

6C Regular- - %9,68
3D Insuficiente- - %4,84
0E Não sei responder- - %,00

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Titulação dos docentes48Nº

51A Ótimo- - %82,26
10B Bom- - %16,13

1C Regular- - %1,61
62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Experiência profissional no magistério superior.49Nº

39A Ótimo- - %62,90
21B Bom- - %33,87

2E Não sei responder- - %3,23
62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Políticas de acompanhamento do trabalho docente.50Nº

32A Ótimo- - %51,61
21B Bom- - %33,87

8C Regular- - %12,90
1D Insuficiente- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Regime de trabalho.51Nº

31A Ótimo- - %50,00
28B Bom- - %45,16

2C Regular- - %3,23
1D Insuficiente- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-

Página 51 de 57KYT-CPA-0003.1 mestre



CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Plano de carreira.52Nº

31A Ótimo- - %50,00
20B Bom- - %32,26

4C Regular- - %6,45
5D Insuficiente- - %8,06
2E Não sei responder- - %3,23

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Programas de capacitação e suas formas de operacionalização.53Nº

43A Ótimo- - %69,35
12B Bom- - %19,35

1C Regular- - %1,61
5D Insuficiente- - %8,06
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu aperfeiçoamento e condições de trabalho
Políticas para publicações.54Nº

19A Ótimo- - %30,65
30B Bom- - %48,39

9C Regular- - %14,52
2D Insuficiente- - %3,23
2E Não sei responder- - %3,23

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Sustentabilidade Financeira
Relação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e oorçamento previsto.55Nº

42A Ótimo- - %67,74
10B Bom- - %16,13

6C Regular- - %9,68
3D Insuficiente- - %4,84
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Sustentabilidade Financeira
Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas deensino, pesquisa e extensão.56Nº

48A Ótimo- - %77,42
8B Bom- - %12,90
3C Regular- - %4,84
2D Insuficiente- - %3,23
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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CPA - Comissão Própria de Avaliação
Resposta dos docentes
2015 - Avaliação Institucional - Instrumento ao docente

Sustentabilidade Financeira
Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente etécnico-administrativo.57Nº

50A Ótimo- - %80,65
6B Bom- - %9,68
3C Regular- - %4,84
2D Insuficiente- - %3,23
1E Não sei responder- - %1,61

62Quantidade de professores que avaliaram este item:

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:
A Ótimo-
B Bom-
C Regular-
D Insuficiente-
E Não sei responder-
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

ANO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



42,9% 
48,6% 

0,0% 0,0% 

8,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

60,0% 

34,3% 

2,9% 
0,0% 

2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

1) MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

1.1) Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com a missão, o contexto local e regional ao 
qual a instituição está inserida.  

 

  

 

 

 

1.2) Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

 

 

 

ÓTIMO 21 60% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 1 2.9% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 

ÓTIMO 15 42.9% 

BOM 17 48.6% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 3 8.6% 



51,4% 

31,4% 

8,6% 

0,0% 

8,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

57,1% 

37,1% 

2,9% 
0,0% 

2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

2) RESPONSABILIDADE SOCIAL 

2.1) Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para o desenvolvimento local e regional 

 

 

 

ÓTIMO 18 51.4% 

BOM 11 31.4% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 3 8.6% 

ÓTIMO 20 57.1% 

BOM 13 37.1% 

REGULAR 1 2.9% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 



25,7% 

34,3% 

25,7% 

14,3% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

25,7% 

40,0% 

17,1% 

2,9% 

14,3% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

2.3) Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de seus colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4) Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s e instituições públicas e privadas 

 

ÓTIMO 9 25.7% 

BOM 14 40% 

REGULAR 6 17.1% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 5 14.3% 

 

 

 

ÓTIMO 9 25.7% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 9 25.7% 

INSUFICIENTE 5 14.3% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 



37,1% 

45,7% 

17,1% 

0,0% 0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

42,9% 

25,7% 

17,1% 

8,6% 
5,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

2.5) Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção às pessoas que 
se encontram em situação de vulnerabilidade social, às políticas de ações afirmativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) POLÍTICAS DE PESSOAL, AS CARREIRAS DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SEU 
APERFEIÇOAMENTO E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

3.1) Formação profissional 

ÓTIMO 15 42.9% 

BOM 9 25.7% 

REGULAR 6 17.1% 

INSUFICIENTE 3 8.6% 

NÃO SEI RESPONDER 2 5.7% 

 

ÓTIMO 13 37.1% 

BOM 16 45.7% 

REGULAR 6 17.1% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 



48,6% 

42,9% 

5,7% 
2,9% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

20,0% 

54,3% 

14,3% 
11,4% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

3.2) Experiência profissional 

 

 

 

 

 

 

3.3) Políticas de acompanhamento do trabalho técnico-administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 17 48.6% 

BOM 15 42.9% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

ÓTIMO 7 20% 

BOM 19 54.3% 

REGULAR 5 14.3% 

INSUFICIENTE 4 11.4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 



48,6% 

31,4% 

17,1% 

0,0% 
2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

20,0% 

34,3% 

28,6% 

11,4% 

5,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

4) COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

4.1) Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e interna e a missão da instituição 

ÓTIMO 17 48.6% 

BOM 11 31.4% 

REGULAR 6 17.1% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 

 

 

 

 

 

4.2) Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e reclamações) 

 
 

ÓTIMO 

 
 

7 

 
 

   20% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 10 28.6% 

INSUFICIENTE 4 11.4% 

NÃO SEI RESPONDER 2 5.7% 

 

 

 



42,9% 

31,4% 

14,3% 

8,6% 

2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

20,0% 

37,1% 

31,4% 

2,9% 

8,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

4.3) Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos) utilizados na comunicação 
interna e externa 

 

ÓTIMO 15 42.9% 

BOM 11 31.4% 

REGULAR 5 14.3% 

INSUFICIENTE 3 8.6% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 

 

 

 

 

4.4) Qualidade da comunicação interna e externa  

 

ÓTIMO 7 20% 

BOM 13 37.1% 

REGULAR 11 31.4% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 3 8.6% 

 

 

 



25,7% 

45,7% 

20,0% 

0,0% 

8,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

22,9% 

37,1% 

25,7% 

5,7% 
8,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

5) ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO 

5.1) Coerência do plano de gestão com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e com os objetivos e 
projetos institucionais 

 

ÓTIMO 9 25.7% 

BOM 16 45.7% 

REGULAR 7 20% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 3 8.6% 

 

 

 

5.2) Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de problemas 

 

ÓTIMO 8 22.9% 

BOM 13 37.1% 

REGULAR 9 25.7% 

INSUFICIENTE 2 5.7% 

NÃO SEI RESPONDER 3 8.6% 

 

 

 



22,9% 

51,4% 

14,3% 

0,0% 

11,4% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

71,4% 

25,7% 

0,0% 2,9% 0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

5.3) Modos de participação dos atores na gestão institucional 

 

ÓTIMO 8 22.9% 

BOM 18 51.4% 

REGULAR 5 14.3% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 4 11.4% 

 

 

 

 

 

6) INFRAESTRUTURA FÍSICA 

6.1) Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, auditório, refeitório, coordenações, 
departamentos, estudos individuais e em grupo para docentes e discentes 

 

ÓTIMO 25 71.4% 

BOM 9 25.7% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 



74,3% 

17,1% 

8,6% 

0,0% 0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

37,1% 

28,6% 

14,3% 
17,1% 

2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.2) Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais 

 

ÓTIMO 26 74.3% 

BOM 6 17.1% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

  

6.3) Áreas de lazer 

 

ÓTIMO 13 37.1% 

BOM 10 28.6% 

REGULAR 5 14.3% 

INSUFICIENTE 6 17.1% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 

 

 

 



48,6% 

37,1% 

14,3% 

0,0% 0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

57,1% 

40,0% 

0,0% 
2,9% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.4) Equipamentos de informática 

 

ÓTIMO 17 48.6% 

BOM 13 37.1% 

REGULAR 5 14.3% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

6.5) Recursos audiovisuais e mídia 

 

ÓTIMO 20 57.1% 

BOM 14 40% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

 

 



40,0% 40,0% 

11,4% 

5,7% 
2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

48,6% 

28,6% 

22,9% 

0,0% 0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.6) Rede de comunicação 

 

ÓTIMO 14 40% 

BOM 14 40% 

REGULAR 4 11.4% 

INSUFICIENTE 2 5.7% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 

 

 

 

6.7) Segurança 

 

ÓTIMO 17 48.6% 

BOM 10 28.6% 

REGULAR 8 22.9% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

 

 



74,3% 

14,3% 

2,9% 
8,6% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

48,6% 

42,9% 

5,7% 

0,0% 
2,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.8) Limpeza 

 

ÓTIMO 26 74.3% 

BOM 5 14.3% 

REGULAR 1 2.9% 

INSUFICIENTE 3 8.6% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

6.9) Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico 

 

ÓTIMO 17 48.6% 

BOM 15 42.9% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 2.9% 

 

 

 

 

 



60,0% 

34,3% 

2,9% 2,9% 
0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

57,1% 

34,3% 

8,6% 

0,0% 0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.10) Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais 

 

ÓTIMO 21 60% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 1 2.9% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

 

6.11) Informatização 

 

ÓTIMO 20 57.1% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

 



40,0% 

45,7% 

5,7% 
2,9% 

5,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

34,3% 
37,1% 

5,7% 
2,9% 

20,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.12) Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo bibliográfico e formas de 
operacionalização 

 

ÓTIMO 14 40% 

BOM 16 45.7% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 2 5.7% 

 

 

 

 

 

6.13) Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais 

 

ÓTIMO 12 34.3% 

BOM 13 37.1% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 7 20% 

 

 



40,0% 

51,4% 

5,7% 
2,9% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

48,6% 

42,9% 

2,9% 
0,0% 

5,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7) POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

7.1) Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos e esportivos 

 

ÓTIMO 14 40% 

BOM 18 51.4% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

 

7.2) Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino, pesquisa e extensão 

 

ÓTIMO 17 48.6% 

BOM 15 42.9% 

REGULAR 1 2.9% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 2 5.7% 

 

 



37,1% 
40,0% 

8,6% 

2,9% 

11,4% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

17,1% 

22,9% 

25,7% 

8,6% 

25,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7.3) Oportunidades para os discentes superarem problemas e dificuldades relacionados ao processo de 
formação 

 

ÓTIMO 13 37.1% 

BOM 14 40% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 4 11.4% 

 

 

 

7.4) Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios no país 

 

ÓTIMO 6 17.1% 

BOM 8 22.9% 

REGULAR 9 25.7% 

INSUFICIENTE 3 8.6% 

NÃO SEI RESPONDER 9 25.7% 

 

 

 

 



20,0% 

11,4% 

25,7% 

11,4% 

31,4% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

34,3% 34,3% 

25,7% 

5,7% 

0,0% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7.5) Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios fora do país 

 

ÓTIMO 7 20% 

BOM 4 11.4% 

REGULAR 9 25.7% 

INSUFICIENTE 4 11.4% 

NÃO SEI RESPONDER 11 31.4% 

 

 

 

 

7.6) A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico 

 

ÓTIMO 12 34.3% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 9 25.7% 

INSUFICIENTE 2 5.7% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

 

 



40,0% 

45,7% 

5,7% 
2,9% 

5,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

28,6% 

34,3% 

8,6% 

2,9% 

25,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7.7) Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes 

 

ÓTIMO 14 40% 

BOM 16 45.7% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 2 5.7% 

 

 

 

 

7.8) Inserção profissional dos egressos 

 

ÓTIMO 10 28.6% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 9 25.7% 

 

 

 

 



31,4% 

37,1% 

0,0% 

5,7% 

25,7% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

25,7% 

34,3% 

8,6% 

2,9% 

28,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7.9) Participação dos egressos na vida da Instituição 

 

ÓTIMO 11 31.4% 

BOM 13 37.1% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 2 5.7% 

NÃO SEI RESPONDER 9 25.7% 

 

 

 

 

7.10) Programa de educação continuada voltada para os egressos 

 

ÓTIMO 9 25.7% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 1 2.9% 

NÃO SEI RESPONDER 10 28.6% 

 

 

 

 



31,4% 
34,3% 

5,7% 

0,0% 

28,6% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

40,0% 40,0% 

8,6% 

0,0% 

11,4% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

8) SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

8.1) Relação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o orçamento previsto 

 

ÓTIMO 11 31.4% 

BOM 12 34.3% 

REGULAR 2 5.7% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 10 28.6% 

 

 

 

8.2) Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, pesquisa e extensão 

 

ÓTIMO 14 40% 

BOM 14 40% 

REGULAR 3 8.6% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 4 11.4% 

 

 

 



22,9% 

28,6% 

14,3% 

11,4% 

22,9% 

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

8.3) Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo 

 

 ÓTIMO 8 22.9% 

BOM 10 28.6% 

REGULAR 5 14.3% 

INSUFICIENTE 4 11.4% 

NÃO SEI RESPONDER 8 22.9% 

 



76,0%

24,0%

MASCULINO FEMININO

MASCULINO FEMININO

32,0%

52,0%

16,0%

MINTER EM
ADMINISTRAÇÃO

MINTER EM
DIREITO

ESPECIALIZAÇÃO
EM DIREITO

PREVIDENCIÁRIO

MINTER EM ADMINISTRAÇÃO

MINTER EM DIREITO

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO - 2015  
PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

GÊNERO: 

  

 

 

 

TURMA: 

MINTER EM ADMINISTRAÇÃO 8 32% 

MINTER EM DIREITO 13 52% 

ESPECIALIZAÇÃO EM  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

4 16% 

 

 

 

 

MASCULINO 19 76% 

FEMININO 6 24% 



44%

32%

12%

0%

12%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

48%

36%

4%
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12%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

1) MISSÃO E PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 

 

1.1) Relação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI com a missão, o 

contexto local e regional ao qual a instituição está inserida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 12 48% 

BOM 9 36% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 3 12% 

ÓTIMO 11 44% 

BOM 8 32% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 3 12% 



36%

52%

4%
0%

8%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

36%

48%

12%

0%
4%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

32%

44%

16%

8%

0%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

2) POLÍTICAS PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

2.1) Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano de 
Desenvolvimento Institucional - PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) Oportunidades para docentes e discentes participarem de programas, 
projetos ou atividades de extensão universitária. 

 

 

 

 

 

2.3) Oportunidades para docentes e discentes participarem de projetos de 
iniciação científica e de atividades que estimulam a investigação acadêmica. 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 9 36% 

BOM 13 52% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 9 36% 

BOM 12 48% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 

ÓTIMO 8 32% 

BOM 11 44% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 



36%

28%

20%

4%

12%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

44%

20% 20%

0%

16%
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32%

24% 24%

0%

20%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

3) RESPONSABILIDADE SOCIAL 

3.1) Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2) Impacto das atividades desenvolvidas pela instituição para o 
desenvolvimento local e regional. 

  

 

 

 

 

 

 

3.3) Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida de seus 
colaboradores. 

 

 

 

 

ÓTIMO 9 36% 

BOM 7 28% 

REGULAR 5 20% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 3 12% 

ÓTIMO 11 44% 

BOM 5 20% 

REGULAR 5 20% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 4 16% 

ÓTIMO 8 32% 

BOM 6 24% 

REGULAR 6 24% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 5 20% 



20%

36%

24%

12%
8%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER
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36%

20%
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER
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28%

44%

16%

8%
4%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

3.4) Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s e instituições 
públicas e privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5) Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da 
cidadania, de atenção às pessoas que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, às políticas de ações afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 

4) COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

4.1) Coerência entre a comunicação com as comunidades externa e interna e a 
missão da instituição 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 5 20% 

BOM 9 36% 

REGULAR 6 24% 

INSUFICIENTE 3 12% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 9 36% 

REGULAR 5 20% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 11 44% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 



24%

28%

32%

0%

16%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

24%

48%

28%

0% 0%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

40%

28%

12%

0%

20%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

4.2) Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e reclamações) 

 

 

 

 

 

 

4.3) Recursos (jornais, revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos) 
utilizados na comunicação interna e externa 

 

 

 

 

 

 

 

5) ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO 

5.1) Coerência do plano de gestão com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI e com os objetivos e projetos institucionais 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 7 28% 

REGULAR 8 32% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 4 16% 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 12 48% 

REGULAR 7 28% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

ÓTIMO 10 40% 

BOM 7 28% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 5 20% 
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40%

20%

4%
8%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER
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44%

12%
8% 8%
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20%

0% 0% 0%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

5.2) Uso de gestão estratégica para diagnóstico e solução de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

5.3) Modos de participação dos atores na gestão institucional 

 

 

 

 

 

 

 

6) INFRAESTRUTURA FÍSICA 

6.1) Instalações para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, auditório, 
refeitório, coordenações, departamentos, estudos individuais e em grupo para 
docentes e discentes 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 10 40% 

REGULAR 5 20% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 11 44% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 20 80% 

BOM 5 20% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 



76%

16%

4%
0%

4%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

56%

16% 16%

8%
4%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER
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36%
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RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.2) Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais 

 

 

 

 

  

 

 

6.3) Áreas de lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4) Equipamentos de informática 

ÓTIMO 15 60% 

BOM 9 36% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

ÓTIMO 19 76% 

BOM 4 16% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 

ÓTIMO 14 56% 

BOM 4 16% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 
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20%
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0%
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.5) Recursos audiovisuais e mídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6) Rede de comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7) Segurança 

ÓTIMO 14 56% 

BOM 9 36% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

 

 

ÓTIMO 19 76% 

BOM 5 20% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

ÓTIMO 12 48% 

BOM 8 32% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 
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28%

0% 0% 0%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER
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60%

24%

12%
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.8) Limpeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9) Acondicionamento adequado do acervo bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

 

6.10) Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 18 72% 

BOM 7 28% 

REGULAR 0 0% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

ÓTIMO 15 60% 

BOM 6 24% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

ÓTIMO 19 76% 

BOM 2 8% 

REGULAR 2 8% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 



44% 44%

4%
8%

0%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

40%

28%

16%
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4%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

24%
28%

4%
8%

36%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

6.11) Informatização 

 

 

 

 

 

 

 

6.12) Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo 
bibliográfico e formas de operacionalização 

 

 

 

 

 

 

 

6.13) Acervo bibliográfico para pessoas com necessidades especiais 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 11 44% 

BOM 11 44% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 

ÓTIMO 10 40% 

BOM 7 28% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 3 12% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 7 28% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 9 36% 
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16%
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RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

16%

48%

12%
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RESPONDER
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36% 36%
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7) PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

7.1) Adequação e efetividade do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 
com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC 

ÓTIMO 9 36% 

BOM 9 36% 

REGULAR 2 8% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 4 16% 

 

 

 

 

7.2) Abrangência, transparência e acompanhamento do processo de 
planejamento com a participação da comunidade 

 

 

 

 

 

 

7.3) Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 4 16% 

BOM 12 48% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 4 16% 

ÓTIMO 9 36% 

BOM 9 36% 

REGULAR 2 8% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 4 16% 
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7.4) Participação da comunidade acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

7.5) Sintonia com o planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

7.6) Divulgação e análise dos resultados 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 11 44% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 3 12% 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 12 48% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 7 28% 

BOM 12 48% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 
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56%
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0%

8%

ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI
RESPONDER
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

7.7) Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função da 
autoavaliação 

 

 

 

 

 

 

 

8) POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

8.1) Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos e 
esportivos 

 

 

 

 

 

 

8.2) Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, 
pesquisa e extensão 

 

 

 

 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 14 56% 

REGULAR 3 12% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 2 8% 

ÓTIMO 9 36% 

BOM 7 28% 

REGULAR 8 32% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 

ÓTIMO 5 20% 

BOM 13 52% 

REGULAR 6 24% 

INSUFICIENTE 1 4% 

NÃO SEI RESPONDER 0 0% 
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4%
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RESPONDER
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20%
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16% 16% 16%
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

8.3) Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e técnico-
administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4) Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios no 
país 

ÓTIMO 4 16% 

BOM 5 20% 

REGULAR 6 24% 

INSUFICIENTE 6 24% 

NÃO SEI RESPONDER 4 16% 

 

 

 

 

 

8.5) Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios 
fora do país 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 15 60% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 2 8% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 

ÓTIMO 4 16% 

BOM 4 16% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 8 32% 

NÃO SEI RESPONDER 5 20% 
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8.6) A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio 
administrativo e acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7) Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 11 44% 

REGULAR 7 28% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 1 4% 

 

 

 

 

 

8.8) Inserção profissional dos egressos 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 10 40% 

BOM 11 44% 

REGULAR 1 4% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 3 12% 

ÓTIMO 6 24% 

BOM 9 36% 

REGULAR 4 16% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 6 24% 
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ÓTIMO BOM REGULAR INSUFICIENTE NÃO SEI RESPONDER

8.9) Participação dos egressos na vida da Instituição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10) Programa de educação continuada voltada para os egressos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 5 20% 

BOM 7 28% 

REGULAR 8 32% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 5 20% 

ÓTIMO 4 16% 

BOM 8 32% 

REGULAR 8 32% 

INSUFICIENTE 0 0% 

NÃO SEI RESPONDER 5 20% 



MASCULINO; 
46,2%FEMININO; 

53,8%

23,1%

67,7%

7,7%
1,5%

ADMINISTRAÇÃO DIREITO PSICOLOGIA ESPECIALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

DIREITO

PSICOLOGIA

ESPECIALIZAÇÃO

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 
EGRESSOS 

 

  

 

GÊNERO: 

  

 

 

 

 

CURSO: 

 

 

 

 

 

MASCULINO 30 46,2% 

FEMININO 35 53,8% 

ADMINISTRAÇÃO 8 23,1% 

DIREITO 13 67,7% 

PSICOLOGIA 4 7,7% 

ESPECIALIZAÇÃO 1 1,5% 



15,4%

4,6%
10,8%

69,2%

Mercado de
trabalho
saturado

Melhor
oportunidade
em outra área

Motivos
particulares

Exerço atividade
profissional na
minha área de

formação

Mercado de trabalho saturado

Melhor oportunidade em outra
área

Motivos particulares

Exerço atividade profissional na
minha área de formação

70,8%

12,3%
16,9%

Sim, na área de minha
formação acadêmica

Sim, fora de minha área
acadêmica

Não

I - ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL 

1.1) Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) O principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional na sua 
área de formação é: 

a) Mercado de trabalho saturado. 10 15.4% 

b) Melhor oportunidade em outra área. 3 4.6% 

c) Motivos particulares. 7 10.8% 

d) Exerço atividade profissional na minha área de formação 45 69.2% 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sim, na área de minha formação 
acadêmica. 

46 70.8% 

b) Sim, fora da área de minha 
formação acadêmica. 

8 12.3% 

c) Não. 11 16.9% 



75,4%

21,5%

3,1% 0,0% 0,0%

Menos de 01
ano

De 02 a 03
anos

De 02 a 04
anos

De 03 a 04
anos

Mais de 04
anos

Menos de 01 ano

De 02 a 03 anos

De 02 a 04 anos

De 03 a 04 anos

Mais de 04 anos

35,4%

10,8%

16,9% 15,4%

21,5%

Autônoma Empresa
própria

Empresa
privada

Empresa
pública

A pergunta
não se aplica

a minha
situação

atual

Autônoma

Empresa própria

Empresa privada

Empresa pública

A pergunta não se aplica a
minha situação atual

1.3) Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua atividade 

profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4) Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Menos de 1 ano. 49 75.4% 

b) De 02 a 03 anos. 14 21.5% 

c) De 02 a 04 anos. 2 3.1% 

d) De 03 a 04 anos. 0 0% 

e) Mais de 04 anos. 0 0% 

a) Autônoma. 23 35.4% 

b) Empresa própria. 7 10.8% 

c) Empresa privada. 11 16.9% 

d) Empresa pública. 10 15.4% 

e) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 14 21.5% 

a) Menos de 1 ano. 49 75.4% 

b) De 02 a 03 anos. 14 21.5% 

c) De 02 a 04 anos. 2 3.1% 

d) De 03 a 04 anos. 0 0% 

e) Mais de 04 anos. 0 0% 



9,2%
3,1%

26,2%

61,5%

Por concurso
público

Por efetivação
de estágio

Por seleção de
currículo

A pergunta não
se aplica a minha

situação atual

Por concurso público

Por efetivação de estágio

Por seleção de currículo

A pergunta não se aplica a
minha situação atual

13,8%

60,0%

26,2%

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

30,8%

55,4%

13,8%

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

1.5) Como você obteve seu emprego atual? 

a) Por concurso público. 6 9.2% 

b) Por efetivação de estágio. 2 3.1% 

c) Por seleção de currículo. 17 26.2% 

d) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 40 61.5% 

 

 

 

 

 

 

 

1.6) Qual o seu nível de satisfação na sua situação profissional atual no aspecto 

financeiro? 

 

 

 

 

 

 

 

1.7) Qual o seu nível de satisfação na sua situação atual, no aspecto social? 

 

 

 

 

 

a) Alto. 9 13.8% 

b) Médio. 39 60% 

c) Baixo. 17 26.2% 

a) Alto. 20 30.8% 

b) Médio. 36 55.4% 

c) Baixo. 9 13.8% 



18,5%

36,9%

29,2%

13,8%

1,5%

Ótima

Boa

Razoável

Desanimadora

Não tenho condições para
avaliar

30,8%

53,8%

15,4%

0,0%

Muito Razoavelmente Pouco Nada

Muito

Razoavelmente

Pouco

Nada

1.8) Qual é em sua visão, a perspectiva profissional na sua área? 

a) Ótima. 12 18.5% 

b) Boa. 24 36.9% 

c) Razoável. 19 29.2% 

d) Desanimadora. 9 13.8% 

e) Não tenho condições de avaliar. 1 1.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - AVALIAÇÃO DO CURSO/INSTITUIÇÃO 

2.1) Você estava preparado para o mercado de trabalho quando se formou? 

a) Muito. 20 30.8% 

b) Razoavelmente. 35 53.8% 

c) Pouco. 10 15.4% 

d) Nada. 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 



36,9%

46,2%

10,8%

0,0%

6,2%

Muito

Razoavelmente

Pouco

Nada

A pergunta não se aplica à
minha situação atual

73,8%

18,5%

4,6% 1,5% 1,5%

Muito

Razoavelmente

Pouco

Nada

Não tenho opinião a respeito

2.2) As disciplinas profissionalizantes contribuíram para o seu desempenho 

profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) O curso como um todo colaborou para seu desenvolvimento cultural e 

pessoal? 

a) Muito. 48 73.8% 

b) Razoavelmente. 12 18.5% 

c) Pouco. 3 4.6% 

d) Nada. 1 1.5% 

e) Não tenho opinião a respeito. 1 1.5% 

 

 

 

 

 

a) Muito. 24 36.9% 

b) Razoavelmente. 30 46.2% 

c) Pouco. 7 10.8% 

d) Nada. 0 0% 

e) A pergunta não se aplica à minha situação atual. 4 6.2% 



47,7%
50,8%

1,5% 0,0% 0,0%

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

93,8%

6,2%

Sim

Não

47,7% 47,7%

4,6%
0,0% 0,0%

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2.4) De forma geral, qual é o conceito que você atribui aos professores do curso 

que você concluiu? 

a) Ótimo. 31 47.7% 

b) Bom. 33 50.8% 

c) Regular. 1 1.5% 

d) Ruim. 0 0% 

e) Péssimo. 0 0% 

  

 

 

 

 

2.5) Você faria uma pós-graduação (Especialização) na Faculdade Luciano 

Feijão? 

 

 

 

  

 

 

2.6) Qual é o conceito que você atribui ao curso que conclui? 

 

  

 

 

 

a) Sim. 61 93.8% 

b) Não. 4 6.2% 

a) Ótimo 31 47.7% 

b) Bom 31 47.7% 

c) Regular 3 4.6% 

d) Ruim 0 0% 

e) Péssimo 0 0% 



49,2%

12,3%

18,5%

0,0%

20,0%

Pela sua
qualidade no

ensino

Pela tradição Pela sua
localização

Pelo seu
preço

Não consegui
vaga em

outra
instituição

Pela sua qualidade no ensino

Pela tradição

Pela sua localização

Pelo seu preço

Não consegui vaga em outra
instituição

47,7% 46,2%

4,6%
0,0% 1,5%

Com certeza

Provavelmente

Se não tivesse outra opção

Não

Não tenho opinião formada a
esse respeito

2.7) Por que você escolheu a Faculdade Luciano Feijão? 

 

a) Pela sua qualidade de ensino 32 49.2% 

b) Pela tradição 8 12.3% 

c) Pela sua localização 12 18.5% 

d) Pelo seu preço 0 0% 

e) Não consegui vaga em outra instituição 13 20% 

 

  

 

 

 

 

 

2.8) Você escolheria novamente a Faculdade Luciano Feijão para realizar seu 

curso? 

 

  

 

 

 

 

a) Com certeza 31 47.7% 

b) Provavelmente 30 46.2% 

c) Se não tivesse outra opção 3 4.6% 

d) Não 0 0% 

e) Não tenho opinião formada a esse respeito 1 1.5% 



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.1 -

A Ótimo 81- - %46,02

B Bom 69- - %39,20

C Regular 22- - %12,50

D Insuficiente 4- - %2,27

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 176

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 1 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o 
exercício profissional.

2 -

A Ótimo 90- - %50,85

B Bom 67- - %37,85

C Regular 18- - %10,17

D Insuficiente 2- - %1,13

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 177

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 2 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

No curso você tem a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.3 -

A Ótimo 97- - %55,11

B Bom 66- - %37,50

C Regular 13- - %7,39

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 176

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 3 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente,  
analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.

4 -

A Ótimo 95- - %53,98

B Bom 67- - %38,07

C Regular 10- - %5,68

D Insuficiente 3- - %1,70

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 176

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 4 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas  
oral e escrita.

5 -

A Ótimo 100- - %57,47

B Bom 53- - %30,46

C Regular 16- - %9,20

D Insuficiente 4- - %2,30

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 174

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 5 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e  
atualizar-se permanentemente.

6 -

A Ótimo 89- - %51,15

B Bom 70- - %40,23

C Regular 15- - %8,62

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 174

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 6 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A coordenação do curso é disponível para orientação acadêmica dos discentes.7 -

A Ótimo 71- - %40,80

B Bom 69- - %39,66

C Regular 26- - %14,94

D Insuficiente 7- - %4,02

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 174

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 7 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A coordenação socializa o Projeto Pedagógico do Curso - PPC?8 -

A Ótimo 65- - %37,57

B Bom 66- - %38,15

C Regular 32- - %18,50

D Insuficiente 4- - %2,31

E Não sei responder 6- - %3,47

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 173

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 8 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

As decisões tomadas no colegiado de curso são amplamente socializadas aos  
discentes e docentes?

9 -

A Ótimo 53- - %30,64

B Bom 72- - %41,62

C Regular 36- - %20,81

D Insuficiente 8- - %4,62

E Não sei responder 4- - %2,31

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 173

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 9 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A atuação da coordenação propicia a solução de problemas, no cotidiano do curso  
de forma satisfatória?

10 -

A Ótimo 70- - %40,00

B Bom 64- - %36,57

C Regular 30- - %17,14

D Insuficiente 9- - %5,14

E Não sei responder 2- - %1,14

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 175

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 10 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.11 -

A Ótimo 92- - %52,57

B Bom 62- - %35,43

C Regular 19- - %10,86

D Insuficiente 2- - %1,14

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 175

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 11 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso oferece condições para os discentes participarem de eventos internos  
e/ou externos à instituição. 

12 -

A Ótimo 75- - %43,10

B Bom 67- - %38,51

C Regular 25- - %14,37

D Insuficiente 6- - %3,45

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 174

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 12 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.13 -

A Ótimo 62- - %35,23

B Bom 71- - %40,34

C Regular 33- - %18,75

D Insuficiente 9- - %5,11

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 176

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 13 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com  
a prática, contribuindo para sua formação profissional.

14 -

A Ótimo 64- - %36,78

B Bom 68- - %39,08

C Regular 32- - %18,39

D Insuficiente 9- - %5,17

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 174

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 14 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em 
sua área de formação. 

15 -

A Ótimo 80- - %45,71

B Bom 71- - %40,57

C Regular 20- - %11,43

D Insuficiente 3- - %1,71

E Não sei responder 1- - %,57

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 175

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 15 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua  
formação.

16 -

A Ótimo 62- - %35,23

B Bom 62- - %35,23

C Regular 17- - %9,66

D Insuficiente 2- - %1,14

E Não sei responder 33- - %18,75

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 176

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 16 de 17



ADMINISTRAÇÃO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os discentes.17 -

A Ótimo 58- - %32,95

B Bom 66- - %37,50

C Regular 22- - %12,50

D Insuficiente 16- - %9,09

E Não sei responder 14- - %7,95

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 176

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 17 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.1 -

A Ótimo 346- - %40,14

B Bom 323- - %37,47

C Regular 139- - %16,13

D Insuficiente 46- - %5,34

E Não sei responder 8- - %0,93

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 862

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 1 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o 
exercício profissional.

2 -

A Ótimo 407- - %47,05

B Bom 327- - %37,80

C Regular 104- - %12,02

D Insuficiente 20- - %2,31

E Não sei responder 7- - %0,81

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 865

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 2 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

No curso você tem a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.3 -

A Ótimo 346- - %40,37

B Bom 330- - %38,51

C Regular 135- - %15,75

D Insuficiente 39- - %4,55

E Não sei responder 7- - %0,82

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 857

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 3 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente,  
analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.

4 -

A Ótimo 381- - %44,20

B Bom 323- - %37,47

C Regular 121- - %14,04

D Insuficiente 31- - %3,60

E Não sei responder 6- - %0,70

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 862

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 4 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas  
oral e escrita.

5 -

A Ótimo 371- - %43,34

B Bom 333- - %38,90

C Regular 114- - %13,32

D Insuficiente 33- - %3,86

E Não sei responder 5- - %0,58

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 856

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 5 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e  
atualizar-se permanentemente.

6 -

A Ótimo 364- - %42,47

B Bom 347- - %40,49

C Regular 115- - %13,42

D Insuficiente 25- - %2,92

E Não sei responder 6- - %0,70

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 857

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 6 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A coordenação do curso é disponível para orientação acadêmica dos discentes.7 -

A Ótimo 255- - %29,82

B Bom 347- - %40,58

C Regular 172- - %20,12

D Insuficiente 66- - %7,72

E Não sei responder 15- - %1,75

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 855

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 7 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A coordenação socializa o Projeto Pedagógico do Curso - PPC?8 -

A Ótimo 223- - %26,08

B Bom 325- - %38,01

C Regular 173- - %20,23

D Insuficiente 62- - %7,25

E Não sei responder 72- - %8,42

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 855

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 8 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

As decisões tomadas no colegiado de curso são amplamente socializadas aos  
discentes e docentes?

9 -

A Ótimo 212- - %24,71

B Bom 290- - %33,80

C Regular 219- - %25,52

D Insuficiente 103- - %12,00

E Não sei responder 34- - %3,96

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 858

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 9 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A atuação da coordenação propicia a solução de problemas, no cotidiano do curso  
de forma satisfatória?

10 -

A Ótimo 229- - %26,66

B Bom 334- - %38,88

C Regular 199- - %23,17

D Insuficiente 84- - %9,78

E Não sei responder 13- - %1,51

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 859

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 10 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.11 -

A Ótimo 431- - %50,29

B Bom 322- - %37,57

C Regular 83- - %9,68

D Insuficiente 16- - %1,87

E Não sei responder 5- - %0,58

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 857

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 11 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso oferece condições para os discentes participarem de eventos internos  
e/ou externos à instituição. 

12 -

A Ótimo 303- - %35,40

B Bom 350- - %40,89

C Regular 157- - %18,34

D Insuficiente 37- - %4,32

E Não sei responder 9- - %1,05

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 856

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 12 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.13 -

A Ótimo 267- - %31,08

B Bom 352- - %40,98

C Regular 159- - %18,51

D Insuficiente 66- - %7,68

E Não sei responder 15- - %1,75

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 859

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 13 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com  
a prática, contribuindo para sua formação profissional.

14 -

A Ótimo 254- - %29,60

B Bom 324- - %37,76

C Regular 171- - %19,93

D Insuficiente 86- - %10,02

E Não sei responder 23- - %2,68

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 858

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 14 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em 
sua área de formação. 

15 -

A Ótimo 338- - %39,30

B Bom 349- - %40,58

C Regular 127- - %14,77

D Insuficiente 37- - %4,30

E Não sei responder 9- - %1,05

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 860

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 15 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua  
formação.

16 -

A Ótimo 251- - %29,25

B Bom 288- - %33,57

C Regular 98- - %11,42

D Insuficiente 32- - %3,73

E Não sei responder 189- - %22,03

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 858

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 16 de 17



DIREITO

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os discentes.17 -

A Ótimo 285- - %32,95

B Bom 343- - %39,65

C Regular 149- - %17,23

D Insuficiente 72- - %8,32

E Não sei responder 16- - %1,85

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 865

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 17 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso propicia experiências de aprendizagem inovadoras.1 -

A Ótimo 144- - %46,60

B Bom 121- - %39,16

C Regular 33- - %10,68

D Insuficiente 9- - %2,91

E Não sei responder 2- - %0,65

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 309

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 1 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para o desenvolvimento da sua consciência ética para o 
exercício profissional.

2 -

A Ótimo 175- - %57,00

B Bom 110- - %35,83

C Regular 21- - %6,84

E Não sei responder 1- - %0,33

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 307

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 2 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

No curso você tem a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe.3 -

A Ótimo 155- - %50,82

B Bom 128- - %41,97

C Regular 18- - %5,90

D Insuficiente 1- - %0,33

E Não sei responder 3- - %0,98

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 305

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 3 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente,  
analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade.

4 -

A Ótimo 176- - %57,70

B Bom 102- - %33,44

C Regular 26- - %8,52

E Não sei responder 1- - %0,33

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 305

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 4 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para você ampliar sua capacidade de comunicação nas formas  
oral e escrita.

5 -

A Ótimo 169- - %55,05

B Bom 116- - %37,79

C Regular 18- - %5,86

D Insuficiente 3- - %0,98

E Não sei responder 1- - %0,33

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 307

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 5 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso contribui para o desenvolvimento da sua capacidade de aprender e  
atualizar-se permanentemente.

6 -

A Ótimo 147- - %48,51

B Bom 126- - %41,58

C Regular 29- - %9,57

E Não sei responder 1- - %0,33

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 303

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 6 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A coordenação do curso é disponível para orientação acadêmica dos discentes.7 -

A Ótimo 116- - %37,91

B Bom 125- - %40,85

C Regular 51- - %16,67

D Insuficiente 13- - %4,25

E Não sei responder 1- - %0,33

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 306

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 7 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A coordenação socializa o Projeto Pedagógico do Curso - PPC?8 -

A Ótimo 93- - %30,39

B Bom 127- - %41,50

C Regular 47- - %15,36

D Insuficiente 19- - %6,21

E Não sei responder 20- - %6,54

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 306

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 8 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

As decisões tomadas no colegiado de curso são amplamente socializadas aos  
discentes e docentes?

9 -

A Ótimo 83- - %27,30

B Bom 120- - %39,47

C Regular 65- - %21,38

D Insuficiente 27- - %8,88

E Não sei responder 9- - %2,96

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 304

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 9 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

A atuação da coordenação propicia a solução de problemas, no cotidiano do curso  
de forma satisfatória?

10 -

A Ótimo 99- - %32,25

B Bom 130- - %42,35

C Regular 56- - %18,24

D Insuficiente 20- - %6,51

E Não sei responder 2- - %0,65

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 307

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 10 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso exige de você organização e dedicação frequente aos estudos.11 -

A Ótimo 162- - %53,11

B Bom 118- - %38,69

C Regular 23- - %7,54

D Insuficiente 1- - %0,33

E Não sei responder 1- - %0,33

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 305

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 11 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso oferece condições para os discentes participarem de eventos internos  
e/ou externos à instituição. 

12 -

A Ótimo 108- - %35,41

B Bom 141- - %46,23

C Regular 38- - %12,46

D Insuficiente 15- - %4,92

E Não sei responder 3- - %0,98

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 305

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 12 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso favorece a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas.13 -

A Ótimo 115- - %37,70

B Bom 131- - %42,95

C Regular 45- - %14,75

D Insuficiente 11- - %3,61

E Não sei responder 3- - %0,98

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 305

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 13 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

As atividades práticas são suficientes para relacionar os conteúdos do curso com  
a prática, contribuindo para sua formação profissional.

14 -

A Ótimo 107- - %34,74

B Bom 130- - %42,21

C Regular 49- - %15,91

D Insuficiente 17- - %5,52

E Não sei responder 5- - %1,62

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 308

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 14 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso propicia acesso a conhecimentos atualizados e/ou contemporâneos em 
sua área de formação. 

15 -

A Ótimo 135- - %44,26

B Bom 130- - %42,62

C Regular 36- - %11,80

D Insuficiente 1- - %0,33

E Não sei responder 3- - %0,98

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 305

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -

KYT-CPA-000 mestre Página 15 de 17



PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O estágio supervisionado proporciona experiências diversificadas para a sua  
formação.

16 -

A Ótimo 120- - %39,22

B Bom 106- - %34,64

C Regular 28- - %9,15

D Insuficiente 1- - %0,33

E Não sei responder 51- - %16,67

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 306

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -
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PSICOLOGIA

2015 - Avaliação do Curso e Coordenação - Instrumento ao  
aluno

CPA - Comissão Própria de Avaliação

Resposta dos alunos em avaliação institucional

Curso:

Curso e Coordenação

O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os discentes.17 -

A Ótimo 119- - %38,64

B Bom 118- - %38,31

C Regular 48- - %15,58

D Insuficiente 18- - %5,84

E Não sei responder 5- - %1,62

Quantidade de alunos que avaliaram este item: 308

Lista de todas as opções que foram disponibilizadas neste item:

ÓtimoA -

BomB -

RegularC -

InsuficienteD -

Não sei responderE -
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