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APRESENTAÇÃO  
 

A Faculdade Luciano Feijão disponibiliza à comunidade acadêmica e à 

sociedade, o relatório de Autoavaliação Institucional, referente ao triênio 2018, 

2019 e 2020.  

A Comissão Própria de Avaliação – CPA e a Gestão Institucional da 

Faculdade Luciano Feijão consideram a Autoavaliação Institucional como um 

processo que favorece a tomada de decisão com o intuito de assegurar a 

excelência na qualidade desejada para a educação superior, o que remete a 

necessidade de uma reavaliação contínua desse processo. 

Assim, este relatório final reúne informações acerca da missão, objetivos, 

metas e ações contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, em 

comparativo com os resultados de pesquisas dos questionários avaliativos, no 

triênio 2018, 2019 e 2020, aplicados aos discentes de graduação e pós-

graduação lato sensu e stricto sensu, docentes, coordenações dos cursos de 

Administração, Direito, Engenharia Civil, Psicologia e Enfermagem e demais 

coordenações, técnico-administrativos, egressos e sociedade.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Luciano Feijão 

para o quinquênio 2016-2020, resulta das discussões havidas e do diálogo 

travado com os vários segmentos e instâncias da Faculdade, sendo consistente 

com a visão de futuro assumida e aos critérios de recredenciamento 

estabelecidos pelo Ministério de Educação – MEC, Decreto Federal nº 

5773/2006, artigos 15 e 16.  

Ao possibilitar o diálogo entre os segmentos envolvidos, objetiva-se 

articular a missão da instituição com as condições de trabalho e de ensino 

oferecidas, de forma que ambas sejam cumpridas em sua plenitude. Para além 

de um sistema avaliativo que visa ao controle, à homogeneidade e ao mercado, 

o estudo aqui apresentado pauta-se na diversidade, na autonomia e na 

flexibilidade.  

Contendo as diretrizes e políticas norteadoras do desenvolvimento 

pretendido para o próximo período, o Plano de Desenvolvimento Institucional 

está centrado no propósito de firmar a posição da Faculdade como Instituição 

comprometida com a dignidade acadêmica, firmando-se junto à sociedade como 
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uma Faculdade moderna, cidadã e autônoma, tendo em vista consolidar ações 

e a expansão de suas metas institucionais, bem como fortalecer estratégias 

presentes e futuras visando o cumprimento de sua missão.  

Com essa finalidade, a Faculdade Luciano Feijão busca assegurar o 

desenvolvimento das suas ações, utilizando uma sistemática de gerenciamento 

integrado, fundada nos princípios da qualidade e do respeito aos sujeitos 

institucionais – docentes, discentes e funcionários, oportunizando atos de 

liderança, de formação continuada visando sempre ao aperfeiçoamento, à 

participação e ao desenvolvimento de professores e funcionários, fortalecendo 

relações éticas, técnico-científicas e culturais. 

Dessa forma, acreditamos que a socialização deste documento, com a 

análise dos resultados avaliativos do triênio 2018, 2019 e 2020, possibilitará a 

transparência para o conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade 

da evolução longitudinal das dez (10) dimensões propostas pelo 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. 

Outra expectativa, é que a Gestão Institucional se utilize dos resultados 

avaliativos para a melhoria da qualidade da educação superior frente as ações 

realizadas, sinalizando os avanços e os desafios postos para a Faculdade 

Luciano Feijão, na perspectiva da garantia da dignidade acadêmica na 

excelência da educação superior ofertada, primando por uma gestão 

democrática com foco na tomada de decisão. 

 

 

Cordialmente,  

Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Luciano Feijão.  

Sobral (CE), março de 2020. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Faculdade Luciano Feijão, em seu processo permanente de evolução, 

reconstrói-se na dinâmica de sua coletividade. A Faculdade que desejamos não 

pode, portanto, prescindir do exercício da democracia, na medida em que, da 

ação política/institucional de muitos, resultará sua concretização, em um 

ambiente de liberdade, de participação e de corresponsabilidade para com esse 

seu compromisso com a excelência.  

Esta vertente de gestão acadêmica promove políticas de ensino 

articuladas aos programas de pesquisa e extensão, as quais demandam uma 

infraestrutura ideal, incluindo-se pessoal qualificado, tendo em mente a 

satisfação das exigências reais-oficiais do currículo, referenciais importantes 

para consolidação gradativa de sua estrutura atual em um Centro Universitário.  

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 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.  
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A Faculdade Luciano Feijão desenvolve esforços objetivando uma gestão 

administrativa participativa, que busca a otimização de processos e relações 

junto à sociedade, tendo por finalidades:  

 Consolidação do papel social da Faculdade sem deixar de 

privilegiar o seu objetivo central, que é a formação inicial e 

continuada de gerações de profissionais competentes e 

comprometidas com a transformação da realidade sociocultural;  

 Produção científico-tecnológica passível de aplicablidade na região 

onde se insere a Faculdade, mediada através do ensino de 

graduação, tecnológico e da pós-graduação, tendo como suporte a 

produção de conhecimentos decorrentes da pesquisa e da 

extensão, assegurando uma ação acadêmica e social com 

interesses coletivos;  

 Formação para cidadania ativa, favorecendo a inserção local e 

regional e reafirmando uma postura crítica, criativa e inventiva na 

sociedade, promovendo uma cultura de enfrentamento de 

questões emergentes da contemporaneidade, na perspectiva de 

uma educação transformadora.  

 

1.1 Composição da Comissão Própria de Avaliação 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FLF é constituída por 

representantes de todos os segmentos:  corpo docente, discente e técnico-

administrativo e da comunidade externa.  

A seguir, apresentamos a composição da CPA:  

 

 

COMPONENTES REPRESENTACÃO

LÍDIA ANDRADE LOURINHO REPRESENTANTE DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO (PRESIDENTE)

MARCOS DE MIRANDA LEÃO LEITE REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE

FRANCISCO DARLAN CARNEIRO SALES REPRESENTANTE DO CORPO DISCENTE E 
SECRETÁRIO

ANTONIO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE DA COMINIDADE 
EXTERNA
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O planejamento estratégico do processo de autoavaliação segue 

direcionado para dar conta de atender as questões para as quais a Instituição 

impetra respostas; as decisões que podem ser tomadas com o apoio da 

avaliação; o objeto específico da avaliação que se sustenta por um conjunto de 

variáveis, evidências e fatores que forneçam indicação confiável e inteligível para 

a avaliação da Instituição, com base no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e no Planejamento Estratégico Institucional.  

 

Figura 1 – Fases do processo de autoavaliação conduzido pela CPA  

 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação da FLF, 2020.  

 

A adequação das técnicas de análise aos objetos de avaliação e as 

questões a serem respondidas pelo processo de autoavaliação, a seleção de 

resultados para a elaboração do relatório de autoavaliação, a definição das 

formas de socialização dos resultados da autoavaliação e a articulação do plano 

de ação proposto pela CPA, todo esse fluxo está em concordância com o 

Planejamento Estratégico da Instituição. (Figura 2).  

 

PLANEJAMENTO

Coleta dos dados 
e das informações

Consolidação e 
análise dos dados 

e informações
Elaboração do 

relatório

Socialização dos 
resultados da 
autoavaliação
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Figura 2 – Fluxo de trabalho entre a CPA e a área de Planejamento 
Estratégico  

 

 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação da FLF, 2020.  

 

Após a coleta e a atualização de dados e informações, a CPA se volta à 

análise desse conteúdo para a elaboração dos relatórios. Análise das ações de 

avaliação já existentes na instituição, definição do escopo da autoavaliação, 

elaboração e proposição dos instrumentos avaliativos, execução da avaliação 

segundo as dez (10) dimensões propostas pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 

estabelecida pelo SINAES, análise e sistematização das informações e a 

definição e elaboração de relatórios. 

O exame e a discussão dos resultados da autoavaliação possibilitam 

identificar pontos positivos da ação da instituicão nas dimensões contempladas 

(Figura 3) conforme determina o instrumento legal e pontos merecedores de 

revisão e/ou ação retificadora por parte da Gestão.  

Figura 3 – Dimensões institucionais avaliadas pela CPA  

Planos de 
açõesCPA

• Revisões e 
discussões

• Sensibilizações

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

• Evidências

• Indicadores

• Metas
GESTÕES
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Fonte: Comissão Própria de Avaliação da FLF, 2020.  

 

    As Consolidações das ações, após a sistematização dos resultados da 

avaliação nas dez (10) dimensões, subsidia a elaboração do relatório parcial e 

final e em seguida a divulgação junto à comunidade acadêmica e à sociedade. 

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 final de Autoavaliação Institucional 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 

nos anos de 2018, 2019 e 2020 foram aplicados aos discentes de graduação e 

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

de Administração, Direito, Engenharia Civil, Psicologia e Enfermagem, demais 

coordenações, técnico-administrativos, egressos e sociedade.  

O presente relatório ficará disponibilizado aos órgãos reguladores, à 

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

CPA

EIXO 
1

EIXO 
2

EIXO 
3

EIXO 
4

EIXO 
5

INFRA ESTRUTURA
Dimensão 7

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Dimensão 8

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL
Dimensões 1 e 3

POLÍTICAS ACADÊMICAS
Dimensões 2, 4 e 9

POLÍTICAS DE GESTÃO
Dimensões 5, 6 e 10
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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 

(10) 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.  

 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 final 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 
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desafios a serem enfrentados, evidenciando no relatório final 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 da gestão 

institucional. 
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2 METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), opera 

com as abordagens quantitativa e qualitativa e fundamenta-se em três princípios: 

inseparabilidade entre a avaliação e o planejamento; pluralidade de fontes de 

dados e informações; e complementaridade entre dados qualitativos e 

quantitativos.  

Fundamentamos a metodologia em Minayo (2010), que em uma primeira 

dimensão Triangulação de Métodos, é utilizada para avaliação aplicada a 

programas, projetos, disciplinas, enfim.  

No processo avaliativo, sua conceituação torna-se abrangente e 

complexa, abarcando diferentes variáveis, dentre elas, a necessidade de se ter 

presente avaliadores externos, além dos internos, e que, preferencialmente, 

sejam de formações distintas, possibilitando “combinação e cruzamento de 

múltiplos pontos de vista” (MINAYO, 2010, p. 29); a realização de pesquisas 

quantitativas e qualitativas; a análise do “contexto, da história, das relações, das 

representações [...], visão de vários informantes e o emprego de uma variedade 

de técnicas de coleta de dados que acompanha o trabalho de investigação” 

(MINAYO, 2010, pp. 28 - 29). 

Procedemos na metodologia do processo avaliativo institucional da 

Faculdade Luciano Feijão em 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 primeiro momento diz respeito à preparação dos dados empíricos 

coletados, mediante diversos procedimentos a serem adotados. Esses 

procedimentos são representados por etapas sumárias que visam à organização 

e o tratamento das narrativas. O segundo momento se refere à análise 

propriamente dita que implica na necessidade de se refletir sobre: primeiro, a 

percepção que os sujeitos constroem sobre determinada realidade; segundo, 

sobre os processos que atravessam as relações estabelecidas no interior dessa 
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estrutura e, para isso, a recorrências aos autores que se debruçam sobre tais 

processos e sobre a temática trabalhada na pesquisa é imprescindível; e 

terceiro, sobre as estruturas que permeiam a vida em sociedade (MINAYO, 

2010).  

Assim, conclui-se, portanto, que, na Análise por Triangulação de Métodos, 

está presente um modus operandi pautado na preparação do material coletado 

e na articulação de três aspectos para proceder à análise de fato, sendo que o 

primeiro aspecto se refere às informações concretas levantadas com a pesquisa, 

quais sejam, os dados empíricos, as narrativas dos entrevistados; o segundo 

aspecto compreende o diálogo com os autores que estudam a temática em 

questão; e o terceiro aspecto se refere à análise de conjuntura, entendendo 

conjuntura como o contexto mais amplo e mais abstrato da realidade. 

A opção pela Análise por Triangulação de Métodos significa adotar um 

comportamento reflexivo-conceitual e prático do objeto de estudo da pesquisa 

sob diferentes perspectivas, o que possibilita complementar, com riqueza de 

interpretações, a temática pesquisada, ao mesmo tempo em que possibilita que 

se aumente a consistência das conclusões. 

O processo avaliativo conduzido pela CPA em 2020 teve como objetivo, 

avaliar a Faculdade Luciano Feijão considerando as dez (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 e institucionais 

desenvolvidas pela faculdade, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI;  

 Identificar os avanços e os desafios apresentados pelos segmentos 

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

 Socializar junto à comunidade acadêmica e à sociedade, os resultados 

das ações realizadas pela faculdade;  

 Propor sugestões de melhorias acadêmicas e institucionais.  

 Atender as demandas extraordinárias que surgiram por conta da 

pandemia do Covid-19; 

 Acompanhar os processos de capacitação de professores para o ensino 

remoto; 
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 Conduzir, junto aos alunos, o retorno às aulas remotas, para compreender 

o impacto da virtualização do ensino em tempos de Pandemia por Covid-

19 no processo de aprendizagem dos mesmos. 

Como instrumentos de coleta de dados, disponibilizamos questionários 

on-line no site da faculdade, no período de maio a dezembro de 2020, para que 

os segmentos acadêmicos (discentes, coordenações, docentes, técnico-

administrativos e egressos) participassem voluntariamente do processo 

avaliativo.  

Na análise das dimensões, foram consideradas as respostas por 

categoria, ou seja, discriminou-se 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 em 2020 seguiu os seguintes passos:  

 Meta-avaliação dos questionários utilizados; 

 Reuniões on-line para elaboração de novos questionários e a 

análise dos questionários para a coleta de dados;  

 Sensibilização da comunidade acadêmica através de visitas on-line 

nas salas de aula;  

 Reuniões on-line com os 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 final de Autoavaliação Institucional, 

utilizando a triangulação de métodos na perspectiva longitudinal do 

triênio 2018, 2019 e 2020. 

 Socialização dos resultados com a comunidade acadêmica e 

sociedade.  

Esperamos que os resultados obtidos subsidiem como parâmetros de 

melhorias 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, de dignidade acadêmica, do respeito à 
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diferença e à diversidade e à afirmação da identidade institucional.  

A Autoavaliação Institucional 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 excelência na qualidade da educação superior e alcançar maior 

relevância social.  

Buscamos 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, 

mobilizando setores da faculdade, egressos e sociedade para contribuir com a 

sensibilização e a socialização dos resultados acerca dos avanços e desafios, 

considerando as dez (10) dimensões propostas pelo 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. 

Em referência ao índice de questionários respondidos pela pesquisa 

institucional realizadas em 2018, 2019 e 2020, a participação dos segmentos é 

demonstrada conforme segue: 

 

Segmentos Aptos Participantes % 

Discentes 2016 1133 56,20 

Docentes 134 62 46,26 

Técnico-Administrativos 138 63 45,65 

TOTAL 2288 1258 54,98 

Fonte: Dados do questionário da CPA respondido em 2018. 

 

Segmentos Aptos Participantes % 

Discentes 2246 854 38% 

Docentes 137 87 64% 

Técnico-Administrativos 94 36 39% 

TOTAL 2477 977 39.5% 

Fonte: Dados do questionário da CPA respondido em 2019. 
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Segmentos Aptos Participantes % 

Discentes 1911 738 38,5% 

Docentes 143 136 95,0% 

Técnicos-administrativos 88 34 39,0% 

TOTAL    

Fonte: Dados do questionário da CPA respondido em 2020. 

 

2.1 Sensibilização da comunidade acadêmica  
 
 

Todo início de semestre*1, representantes da Comissão Própria de 

Avaliação da Faculdade Luciano Feijão visitam as turmas para sensibilizar sobre 

a importância da participação de toda comunidade acadêmica, em prol da 

melhoria das ações da faculdade.  

Assim, a comunidade acadêmica passa 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 docentes, técnicos-

administrativos, discentes, egressos, através das redes sociais, de mural 

eletrônico e de impressos.  

Realizamos reuniões com coordenações de cursos, outras coordenações, 

docentes, técnico-administrativos, discentes (por meio de seus órgãos 

representativos), egressos e sociedade.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 O ano de 2020 foi um ano atípico, exigindo uma mudança no olhar avalitivo e na sensibilização dos alunos e 
professores, quando da urgência de tornar o ensino presencial na modalidade remota, em face da Pandemia do COVID-
19 e de sua necessidade de isolamento social. O objetivo principal foi atender as recomendações dos governos Municipal 
e Estadual, bem como das autoridades educacionais e de saúde, sem que houvesse a perda da qualidade de ensino 
praticada pela FLF. 
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2.2 Instrumentos utilizados para a coleta de dados  
 
 

Seguimos no processo de avaliação institucional 2020 o que preconiza o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, balizando-se 

principalmente nos cincos eixos ou nas dez dimensões de avaliação de 

instituições de ensino.  

Tomando-se como referência para construção dos 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 aplicados à comunidade acadêmica, em 

todos os seus segmentos.  

 

Fonte: Comissão Própria de Avaliação da FLF, 2020.  

 

Apresentamos abaixo os questionários utilizados por segmentos, após 

meta-avaliação, visto que a CPA sempre busca atender as solicitações dos 

discentes e docentes no que se refere a revisão dos indicadores avaliados, por 

AUTOAVALIAÇÃO

Resultados de 
avaliações 
externas e 
internas

PDI 

Pesquisa de 
percepção 

técnico-
administra vos 

Projetos 
pedagógicos 
dos cursos

Pesquisa de 
percepção 
discentes e 
docentes 

Pesquisa de 

percepção
Egressos
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conta do tempo hábil para o preenchimento e tornando o questionário de 

avaliação institucional mais objetivo. 

Esta comissão reconhece que houve a necessidade de inserir novos 

instrumentos avaliativos para atender a situação emergencial e extraordinária 

causada pela pandemia da Covid-19 e para dar conta dos novos desafios que 

surgiram em 2020 e se somam aos do século XXI. 

  

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2020 
 
 

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 
     

Coerência entre a missão, o contexto local e regional, e o 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

     

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 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

     

Impacto das atividades de responsabilidade social, 
desenvolvidas pela instituição, para o desenvolvimento 
local e regional. 
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Parcerias com Organizações Não Governamentais - 
ONG´s, instituições públicas e privadas. 

     

4. Comunicação com a sociedade      
Coerência entre a comunicação com as comunidades 
externa e interna, utilizando-se como recursos (jornais, 
revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos). 

     

Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas 
e reclamações). 

     

5. Organização e Gestão da Instituição      
Coerência do Plano de Gestão Estratégica com o Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

     

Uso de Gestão Estratégica para o diagnóstico e a solução 
de problemas, através da participação dos atores na 
gestão institucional. 

     

5. 6. Infraestrutura Física      

Instalações, equipamentos de informática, recursos 
audiovisuais e mídia, rede de comunicação e 
informatização para o ensino, pesquisa, extensão, 
laboratórios, auditórios, refeitório, coordenações, 
departamentos, estudos individuais e em grupo para 
docentes e discentes. 

     

Condições de acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais. 

     

Áreas de lazer.      
Segurança.      
Limpeza.      
Políticas institucionais de aquisição, expansão, 
atualização, acondicionamento adequado do acervo 
bibliográfico e formas de operacionalização. 

     

7. Planejamento e Avaliação      
Coerência entre o Planejamento e a Avaliação do Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI, e o Projeto 
Pedagógico do Curso – PPC. 

     

Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA na 
divulgação e análise dos resultados, oportunizando a 
transparência e o acompanhamento do processo de 
planejamento e avaliação com a participação da 
comunidade acadêmica. 

     

Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em 
função da avaliação institucional. 

     

8. Políticas de Atendimento aos Discentes      

Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, 
artísticos e esportivos. 

     

Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.      
Oportunidades para os discentes superarem problemas e 
dificuldades relacionados ao processo de formação. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios 
e/ou estágios no país. 
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Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios 
e/ou estágios fora do país. 

     

Inserção profissional dos egressos.      
Participação dos egressos na vida da Instituição.      
Programa de educação continuada voltado para os 
egressos. 

     

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2020 
 
 

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 

     

Coerência entre a missão, o contexto local e regional, e o 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

     

6. 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 de responsabilidade social, 
desenvolvidas pela instituição, para o desenvolvimento 
local e regional. 

     

Parcerias com Organizações Não Governamentais - 
ONG´s, instituições públicas e privadas. 

     

4.Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, 
seu aperfeiçoamento e condições de trabalho       
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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, utilizando-se como recursos (jornais, 
revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos). 

     

Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas 
e reclamações). 

     

6. Organização e Gestão da Instituição      
Coerência do Plano de Gestão Estratégica com o Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

     

Uso de Gestão Estratégica para o diagnóstico e a solução 
de problemas, através da participação dos atores na 
gestão institucional. 

     

7. Infraestrutura Física      
Instalações, equipamentos de informática, recursos 
audiovisuais e mídia, rede de comunicação e 
informatização para o ensino, pesquisa, extensão, 
laboratórios, auditórios, refeitório, coordenações, 
departamentos, estudos individuais e em grupo para 
docentes e discentes. 

     

Condições de acessibilidade para pessoas com 
necessidades especiais. 

     

Áreas de lazer.      
Segurança.      
Limpeza.      
Políticas institucionais de aquisição, expansão, 
atualização, acondicionamento adequado do acervo 
bibliográfico e formas de operacionalização. 

     

8. Planejamento e Avaliação      
Coerência entre o Planejamento e a Avaliação do Plano 
de Desenvolvimento Institucional – PDI, e o Projeto 
Pedagógico do Curso – PPC. 

     

Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA na 
divulgação e análise dos resultados, oportunizando a 
transparência e o acompanhamento do processo de 
planejamento e avaliação com a participação da 
comunidade acadêmica. 

     

Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em 
função da avaliação institucional. 

     

9.Políticas de Atendimento aos Discentes      
Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, 
artísticos e esportivos. 
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Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.      
Oportunidades para os discentes superarem problemas e 
dificuldades relacionados ao processo de formação. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios 
e/ou estágios no país. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios 
e/ou estágios fora do país. 

     

Inserção profissional dos egressos.      
Participação dos egressos na vida da Instituição.      
Programa de educação continuada voltado 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. 

     

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2020 
 
 

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 

     

Coerência entre a missão, o contexto local e regional, e o 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

     

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

     

Impacto das atividades de responsabilidade social, 
desenvolvidas pela instituição, para o desenvolvimento 
local e regional. 

     

Parcerias com Organizações Não Governamentais - 
ONG´s, instituições públicas e privadas. 

     

3.Políticas de pessoal, as carreiras do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento e condições de 
trabalho       

     

Formação profissional.      



  

 23 

Experiência profissional.      
Políticas de acompanhamento do trabalho técnico-
administrativo. 

     

4.Comunicação com a sociedade      
Coerência entre a comunicação com as comunidades 
externa e interna, utilizando-se como recursos (jornais, 
revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos). 

     

Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas 
e reclamações). 

     

5. Organização e Gestão da Instituição      
Coerência do Plano de Gestão Estratégica com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI. 

     

Uso de Gestão Estratégica para o diagnóstico e a solução de 
problemas, através da participação dos atores na gestão 
institucional. 

     

6. Infraestrutura Física      
Instalações, equipamentos de informática, recursos 
audiovisuais e mídia, rede de comunicação e informatização 
para o ensino, pesquisa, extensão, laboratórios, auditórios, 
refeitório, coordenações, departamentos, estudos individuais e 
em grupo para docentes e discentes. 

     

Condições de acessibilidade para pessoas com necessidades 
especiais. 

     

Áreas de lazer.      
Segurança.      
Limpeza.      
Políticas institucionais de aquisição, expansão, atualização, 
acondicionamento adequado do acervo bibliográfico e formas 
de operacionalização. 

     

7.Política de Atendimento aos Discentes      
Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos 
e esportivos. 

     

Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes.      
Oportunidades para os discentes superarem problemas e 
dificuldades relacionados ao processo de formação. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou 
estágios no país. 

     

Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios 
e/ou estágios fora do país. 

     

Inserção profissional dos egressos.      
Participação dos egressos na vida da Instituição.      
Programa de educação continuada voltado 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 – 2020*2 
 
 

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. 
 
02/02/2021 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FLF - (EGRESSOS) - 2020 
https://docs.google.com/forms/d/1oOyKFvnyMAGPbzWFFhqA-0_z08mPXhsa6xLErpumxpU/edit 1/7  

  
SITUAÇÃO ATUAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
1.A pandemia causada pelo covid 19 impactou no seu trabalho?  
Marcar apenas uma oval. 
Sim 
Não 
 
2.Você acha que a Pandemia de Covid-19 dificultou sua entrada no mercado 
detrabalho?  
Marcar apenas uma oval. 
Muito 
Mais ou Menos 
Pouco 
Nada 
A pergunta não se aplica à minha situação atual 
 
3.Você sofreu algum tipo de afastamento/suspensão de seu emprego devido 
àpandemia de Covid-19?  
Marcar apenas uma oval. 
Sim 
Não 
A pergunta não se aplica à minha situação atual 
 
4.Você foi desligado da empresa em que trabalha em consequência da 
Pandemiade Covid-19?  
Marcar apenas uma oval. 
Sim 
Não 
A pergunta não se aplica à minha situação atual 
 
 
SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUALMENTE 
 
I - ANÁLISE DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUAL 

                                                 
2 Neste instrumento houve a inserção de questões referentes a situação emergencial da pandemia 
causada pela Covid-19. 
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5.Você está exercendo atividade profissional atualmente?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Sim, na área de minha formação acadêmica. 
b) Sim, fora da área de minha formação acadêmica. 
c) Não. 
 
6.O principal motivo pelo qual você não exerce atividade profissional na 
suaárea de formação é:  
Marcar apenas uma oval. 
a) Mercado de trabalho saturado. 
b) Melhor oportunidade em outra área. 
c) Motivos particulares. 
d) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 
 
7.Quanto tempo houve entre a formatura e o início de sua 
atividadeprofissional?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Menos de 1 ano. 
b) De 01 a 03 anos. 
c) De 03 a 04 anos. 
d) Mais de 04 anos 
e) A pergunta não se aplica a minha situação atual 
 
8.Em que tipo de organização você exerce sua atividade profissional?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Autônoma. 
b) Empresa própria. 
c) Empresa privada. 
d) Empresa pública. 
e) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 
 
9.Como você obteve seu emprego atual?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Por concurso público. 
b) Por efetivação de estágio. 
c) Por seleção de currículo. 
d) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 
 
10.Qual o seu nível de satisfação na sua situação profissional atual no aspecto 
financeiro?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Alto. 
b) Médio. 
c) Baixo. 
d) A pergunta não se aplica a minha situação atual. 
 
11.Qual o seu nível de satisfação na sua situação atual, no aspecto social?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Alto. 
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b) Médio. 
c) Baixo. 
 
12.Qual é em sua visão em relação a perspectiva profissional na sua área?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Ótima. 
b) Boa. 
c) Razoável. 
d) Desanimadora. 
e) Não tenho condições de avaliar. 
 
II - AVALIAÇÃO DO CURSO/INSTITUIÇÃO 
 
13.Você estava preparado para o mercado de trabalho quando se formou?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Muito. 
b) Razoavelmente. 
c) Pouco. 
d) Nada. 
 
14.As disciplinas profissionalizantes contribuíram para o seu desempenho 
profissional?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Muito. 
b) Razoavelmente. 
c) Pouco. 
d) Nada. 
e) A pergunta não se aplica à minha situação atual. 
 
15.O curso como um todo colaborou para seu desenvolvimento cultural 
epessoal?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Muito. 
b) Razoavelmente. 
c) Pouco. 
d) Nada. 
 
16.De forma geral, qual é o conceito que você atribui aos professores do 
cursoque você concluiu?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Ótimo. 
b) Bom. 
c) Regular. 
d) Insatisfatório. 
 
17.Você faria uma pós-graduação (Especialização) na Faculdade 
LucianoFeijão?  
Marcar apenas uma oval. 
a) Sim. 
b) Não. 
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18.Em caso afirmativo, especifique a área da Especialização? 
 
19. Qual é o conceito que você atribui ao curso que conclui?  
Marcar apenas uma oval.  
a) Ótimo  
b) Bom  
c) Regular  
d) Insatisfatório  
 
20. Por que você escolheu a Faculdade Luciano Feijão?  
Marcar apenas uma oval.  
a) Pela sua qualidade de ensino  
b) Pela tradição  
c) Pela sua localização  
d) Pelo seu preço  
e) Não consegui vaga em outra instituição  
 
21. Você escolheria novamente a Faculdade Luciano Feijão para realizar seu 
curso?  
Marcar apenas uma oval.  
a) Com certeza  
b) Provavelmente  
d) Não  
e) Não tenho opinião formada a esse respeito  
 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO CURSO – 2020 
 

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 contribui para o desenvolvimento da ética ao 
exercício profissional, pensar criticamente, e refletir sobre 
soluções para os problemas da sociedade. 

     

(02) O curso contribui para a articulação da relação teoria 
e prática, o desenvolvimento da sua capacidade de 
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aprender e atualizar-se, através de experiências de 
aprendizagem inovadoras. 
(03) O estágio supervisionado proporciona experiências 
diversificadas para a sua formação profissional. 

     

(04) No curso você tem a oportunidade de aprender a 
trabalhar em equipe. 

     

(05) O curso contribui para você ampliar sua capacidade 
de comunicação nas formas oral e escrita. 

     

(06) O curso disponibiliza monitores ou tutores para 
auxiliar os discentes. 

     

(07) O curso exige de você organização e dedicação 
frequente aos estudos. 

     

(08) O curso oferece condições para os discentes 
participarem de eventos internos e/ou externos à 
instituição.  

     

(09) A coordenação socializa o Projeto Pedagógico do 
Curso – PPC. 

     

(10) A coordenação do curso é disponível para orientação 
acadêmica dos discentes. 

     

(11) A coordenação do curso propicia a solução de 
problemas, no cotidiano do curso de forma satisfatória. 

     

(12) As decisões tomadas no colegiado do curso são 
amplamente socializadas aos discentes e docentes. 
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AVALIAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) – 2020 
 

  
Estimado(a) Discente, solicitamos atenção a seguir no preenchimento do 
questionário avaliativo do(a) professor(a). 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 ensino. 
 
LEGENDA: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente; NSR – Não sei 
responder. 
 
 

ASPECTOS ANALISADOS O B R I NSR 
(01) O(A) professor(a) é pontual, inicia e conclui suas aulas no 
tempo estabelecido. 

     

(02) O plano de ensino apresentado pelo(a) professor(a) 
contribui para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas. 

     

(03) A disciplina cursada contribui para sua formação 
profissional. 

     

(04) O(A) professor(a) demonstra domínio dos conteúdos 
abordados e propicia sua atuação em atividades de 
iniciação profissional. 

     

(05) As metodologias de ensino utilizadas desafiam você 
a aprofundar conhecimentos, e desenvolver competências 
reflexivas e críticas. 

     

(06) O(A) professor(a) utiliza tecnologias da informação e 
comunicação (TIC’s) como estratégia de ensino (projetor, 
multimídia, laboratório de informática, ambiente virtual de 
aprendizagem). 

     

(07) A relação professor-aluno estimula você a estudar e 
a aprender. 

     

(08) As avaliações de aprendizagem realizadas durante a 
disciplina são compatíveis com os conteúdos ou os temas 
trabalhados pelo(a) professor(a). 
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2.3 Técnicas utilizadas para a coleta de dados por segmentos em 2018, 

2019 e 2020 

 

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

de Autovaliação Institucional, disponibilizado de forma eletrônica, no ambiente 

virtual Totvs e no ano de 2020, por conta do isolamento social advindo da 

pandemia da COVID-19, fez-se uso dos formulários do google forms enviando-

se o link para o email ou Whatsapp, com disponibilização de questões fechadas. 

Os questionários foram aplicados no primeiro e segundo semestres em 2018, 

2019 e 2020.  

 

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 em 2018, 2019 e 2020. 

 

Sociedade: Rodas de conversa contemplando as duas dimensões: 

comunicação com a sociedade e responsabilidade social em 2018, 2019 e 2020. 

 

Outrossim, os discentes, docentes, coordenações, técnico-

administrativos, egressos e sociedade participaram da autoavaliação 

institucional em 2018, 2019 e 2020. 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, Enfermagem, Engenharia 

Civil 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. 
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Ao final do período de aplicação dos questionários em 2018, 2019 e 2020, 

os resultados foram tabulados em parceria com os setores Tecnologia de 

Informação – TI e, Pesquisa Institucional.  

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 

desafios, as quais foram organizadas em segmentos. 
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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 Plano de Desenvolvimento Institucional (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 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Coerência entre o Planejamento e a Avaliação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, e o Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC. 

 Atuação da Comissão Própria de Avaliação - CPA na divulgação e análise 

dos resultados, oportunizando a transparência e o acompanhamento do 

processo de planejamento e avaliação com a participação da comunidade 

acadêmica. 

 Ações acadêmicas e administrativas desenvolvidas em função da 

avaliação institucional. 

 
A Faculdade Luciano Feijão é uma instituição com quase 14 anos de 

atuação no ensino superior, busca atingir seus objetivos e suas metas, através 

de um planejamento e uma gestão organizacional, estabelecendo um 

acompanhamento efetivo e eficaz de todo o processo, com o objetivo de verificar 

se as ações estão em consonância com o planejado. Sendo assim, para verificar 

o cumprimento de suas ações, a instituição promove um contínuo 

acompanhamento dos objetivos traçados envolvendo toda a comunidade 

acadêmica, em caráter democrático, no qual o ensino, a pesquisa e a extensão 
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são dirigidas pela qualidade acadêmica e submetidos a uma permanente 

avaliação institucional.  

A Instituição desenvolve esforços objetivando uma gestão administrativa 

sistêmica, democrática e participativa, que busca a otimização de processos e 

relações junto à sociedade. Por meio de seu planejamento estratégico, 

estabelecendo metas que propiciem uma melhor administração de recursos e 

tempo pedagógicos, utilizando-se de metodologias, de caráter qualitativo e 

quantitativo, apropriadas a interdisciplinar e multidisciplinar, delineadas em 

planos, programas e projetos executados pelos gestores institucionais.  

Baseia-se na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

fundadas em um amplo programa de formação docente e de avaliação 

institucional, atentos para a devida adequação de suas atividades essenciais 

diante das perspectivas de crescimento, sustentabilidade e qualidade, não 

somente do ponto de vista do suporte às atividades-fim (acadêmicas), como 

também às atividades-meio (administrativas e logísticas). 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído em 2004 pela Lei 10.861, tem como objetivo principal a busca pela 

melhoria da qualidade da educação superior. Para o alcance de seus objetivos, 

o processo de avaliação institucional da Faculdade Luciano Feijão, iniciado em 

2007, foi estruturado nas dez dimensões do SINAES. Como primeira experiência 

de autoavaliação institucional, este processo contribuiu para o alinhamento do 

papel da Comissão Própria de Avaliação com a comunidade acadêmica. Era 

preciso divulgar a CPA e iniciar um trabalho de sensibilização com todos os 

segmentos.  

A CPA coletiviza o relatório completo à Administração Superior e se 

coloca à disposição para participar de reuniões prevendo a socialização 

direcionada das demandas necessárias. Portanto, está aberta a receber análises 

para avaliação, o que pode ser classificado como meta-avaliação, bem como 

avaliação por pares. Ademais, uma síntese do relatório é divulgada à 

comunidade utilizando diferentes ferramentas conforme o público-alvo. O site da 

CPA é o principal meio, apesar de haver divulgação pelas mídias institucionais 

de comunicação, nos murais dispoinibilizados pela instituição e por meio de 

exposições orais a diferentes segmentos.  
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Os resultados obtidos pelo processo de autoavaliação ficam sintetizados 

no Capítulo 4 deste relatório e no Plano de Ação da CPA, registrado no Capítulo 

5, que contém sugestões de ações estratégicas voltadas à melhoria da 

Instituição. O plano de ação da CPA é utilizado pela Diretoria e, na medida do 

possível, incorporado ao Planejamento Estratégico Institucional. Esta 

interlocução com a CPA busca uma relação orgânica entre os processos de 

avaliação e os processos de planejamento da Instituição.  

O relatório referente aos anos de 2018, 2019 e 2020, apresenta em sua 

análise os resultados do planejamento do processo de autoavaliação segue os 

seguintes pontos: as questões para as quais a Instituição exige respostas; as 

decisões que podem ser tomadas com o respaldo da avaliação; o objeto 

específico da avaliação: um conjunto de variáveis que forneça indicação 

confiável e inteligível para a avaliação da Instituição. Esta etapa é realizada com 

base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Planejamento 

Estratégico Institucional.  

As autoavaliações do triênio, com abordagem qualitativa, contribuíram 

significativamente na identificação das fragilidades e potencialidades da 

instituição. Os resultados destas avaliações auxiliaram na analisar das 

percepções do corpo docente, discente e técnico-administrativo em relação as 

atividades desenvolvidas por toda organização administrativa em consonância 

com os objetivos, metas e ações contidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI).  

Na FLF, o propósito da avaliação institucional concerne à consolidação 

de uma política transversal de avaliação em que todos os setores da instituição 

sejam coautores, copartícipes e protagonistas deste contínuo processo de 

autoconhecimento, cabendo destacar que, para a realização do presente 

trabalho, se consolidou a parceria da CPA com o setor de Tecnologia de 

Informação e com a Assessoria de Comunicação e Ouvidoria.  Entendendo que 

o processo de Autoavaliação potencializa a correção de distorções imediatas, 

organiza ações internas e externas, bem como confere transparência às políticas 

da faculdade. Em 2019 foi criado o lema “AUTOAVALIAÇÃO – A DECISÃO É 

SUA – O RESULTADO É PARA TODOS! Que foi mantido em 2020. 
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Em linhas gerais, o presente Relatório dá continuidade aos Relatórios 

Parciais de 2018 e 2019, principalmente do ponto de vista metodológico. Por 

outro lado, procurou-se alternativas adaptativas válidas que fossem capazes de 

possibilitar a reflexão sobre as razões que nortearam os resultados a que se 

chegou. Compreende-se, portanto, que a contribuição da CPA é desvelar as 

demandas do corpo discente, docente e técnico-administrativo da Instituição, 

com o objetivo de qualificar os processos de ensino-aprendizagem, a pesquisa 

e a extensão por ela oferecidos.  

Ao viabilizar o diálogo entre as esferas envolvidas, objetiva-se articular a 

missão da FLF com as condições de trabalho e de ensino oferecidas, de forma 

que a primeira seja cumprida em sua plenitude. Para além de um sistema 

avaliativo que visa acompanhar os processos da institução e como estes atende 

as demandas do mercado, o conhecimento aqui apresentado pauta-se na 

diversidade, na autonomia, na flexibilidade, na abertura a novas possibilidades 

de aprendizagem, a inovação e a tecnologia. É importante ressaltar ainda que o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) vigente norteia as ações da 

Universidade desde 2016.  

Numa análise comparativa, em conformidade às boas práticas anteriores, 

se, de um lado, em relação aos anos-base 2018, 2019 e 2020, o Relatório será 

final e o processo retoma seu viés pedagógico, cujo escopo é sensibilizar e 

mensurar o grau de fixação do PDI entre os membros da comunidade. O grande 

desafio foi a retomada dos aspectos críticos apontados em avaliações ocorridas 

em 2018 e 2019. Ao refletir sobre tais períodos, evidencia-se não somente a 

relevância do trabalho, mas também o quão desafiador e inspirador é contribuir 

para a missão da instituição.  

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 
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 Coerência entre a missão, o contexto local e regional, e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 Relação do PDI com a missão e o contexto em que a instituição está 

inserida. 

 Participação dos órgãos colegiados da instituição na construção e 

implementação do PDI. 

 Coerência entre o PDI e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC´s). 

 Articulação do PDI com a gestão, avaliações institucionais e demais 

normas internas. 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

 Impacto das atividades de responsabilidade social, desenvolvidas pela 

instituição, para o desenvolvimento local e regional. 

 Parcerias com Organizações Não Governamentais - ONG´s, instituições 

públicas e privadas. 

 

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 

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

atuando como centro dinâmico de ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento social e sustentável na região em que atua. 

Por sua vez, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com 

abrangência de cinco anos (2016 – 2020), vem para consolidar a missão da 

instituição, apresentando os objetivos, metas e ações a serem alcançados, por 

meio de estratégias, articulados com as diretrizes institucionais. 

No que se refere as ações de Responsabilidade Social da Instituição, é 

promovida através da aplicação de uma política social que consiste em promover 

a integração da Comunidade Acadêmica interna constituída pelos três 

segmentos - docentes, discentes e pessoal técnico-administrativos e serviços, 
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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.  

Os direitos do cidadão devem ser 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. 

A política de inclusão social da Faculdade Luciano Feijão está baseada 

na crença de que a educação constitui um poderoso instrumento de inclusão e 

em análises socioeconômicas, e também políticas. Os benefícios da sociedade 

são privilégios de poucos, enquanto o crescimento do processo de exclusão de 

pessoas e grupos humanos não para.  

Com o lema “inserir quem está excluído”, a instituição, por meio da 

Coordenadoria de Extensão, desenvolve projetos com ênfase na inclusão social, 

objetivando além da inserção, o desenvolvimento econômico e social.  

A Constituição Brasileira de 1988 traz uma proposta inclusiva em seu art. 

3º, afirma ser dever do Estado construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

de garantir o desenvolvimento nacional; de reduzir as desigualdades sociais e 

de promover o bem de todos, sem preconceitos.  

Em concordância com o que preceitua a Constituição Federal e a 

Declaração Universal de Diretos Humanos, em seu art. 26, que vincula o direito 

à educação ao objetivo do pleno desenvolvimento da personalidade humana, 

que tem como significado o de realizar o ideal de uma vida digna, a política de 

inclusão social pauta-se nas seguintes diretrizes:  

 ampliar e aprofundar a compreensão dos dados da realidade local e 

regional, visando à composição de indicadores sociais quantitativos e 
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qualitativos que subsidiem o planejamento e a implementação de ações 

prioritárias de enfrentamento das múltiplas formas de exclusão social;  

 implementar ações para a formação de pessoas que estarão aptas a atuar 

não apenas na comunidade local, mas, também em todo o contexto 

socioeconômico e cultural envolvido, atendendo à inclusão social; e  

 contribuir com a inclusão social, a promoção da cidadania, o 

desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

A política de Educação Inclusiva da Faculdade Luciano Feijão segue o 

que preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em seu 

art. 205, nos princípios e diretrizes contidos na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), nos Decretos n°. 5.296/2004, 

5.626/2005, 6.949/2009, 7.234/2010 e 7.611/2011, na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – 

Parecer CNE/CP 8/2012 e no Plano Nacional de Educação - Lei nº 13.005/2014.  

São objetivos dessa política:  

 monitorar as matrículas dos discentes com deficiência, mobilidade 

reduzida e transtornos para provimento das condições de pleno acesso e 

permanência;  

 promover a melhoria do desempenho dos discentes com comprovada 

deficiência por meio do programa de nivelamento em Português, 

Matemática e Biologia;  

 reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil;  

 elaborar estratégias de criação de novas ações e fortalecimento das 

ações existentes no âmbito da educação inclusiva, em parceria com o 

Núcleo de Acessibilidade da Faculdade Luciano Feijão;  

 fortalecer a educação inclusiva nos departamentos da instituição;  

 estimular práticas sociais fundamentadas no respeito aos Direitos 

Humanos;  

 promover ações necessárias para incentivar a redução das desigualdades 

sociais e regionais;  
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 conscientizar e incentivar a participação de toda comunidade acadêmica 

na preservação do meio ambiente, exercitando a cidadania;  

 adotar acessibilidade metodológica para todas as graduações a partir da 

diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos 

para viabilizar a aprendizagem de estudantes com necessidade de 

atendimento especial, como por exemplo: pranchas de comunicação, 

texto impresso e ampliado, softwares ampliadores de comunicação 

alternativa, leitores de tela, entre outros recursos.  

A Faculdade Luciano Feijão considera a Educação Ambiental uma prática 

desafiadora para todos os níveis e modalidades de ensino. É um desafio porque 

requer uma adequação da matriz curricular, exigindo uma nova organização de 

tempo e espaço das instituições.  

É dever atribuído constitucionalmente ao Estado de promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente (C.F., art. 225 § 1º inciso VI). Mas, há, também, 

uma exigência da sociedade para que o ensino formal capacite pessoas e que 

estas conscientizem outras para a participação ativa na defesa do meio 

ambiente.  

Para que isso ocorra, é necessário um olhar das instituições, de um modo 

geral, para a questão socioambiental, criando atividades por meio do Ensino, 

Pesquisa e Extensão voltadas para a conservação, recuperação e melhoria das 

condições ambientais e sociais, promovendo a participação de toda a 

comunidade acadêmica.  

A prática das Diretrizes Curriculares Nacionais do Conselho Nacional de 

Educação, no que concerne ao meio ambiente, proporciona um avanço na 

construção de uma cidadania responsável, estimulando interações mais justas 

entre os seres humanos e os demais seres.  

Em se tratando da política de meio ambiente, a Faculdade Luciano Feijão 

considerará os interesses da comunidade, assumindo a defesa do meio 

ambiente, em especial, no âmbito da região de sua inserção. Neste sentido, a 

Instituição está alicerçada nas seguintes diretrizes:  

 gerenciar o impacto ambiental, por meio do conhecimento sobre o 

impacto das atividades no meio ambiente, minimização de 
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entradas e saídas do processo produtivo e responsabilidade sobre 

o ciclo de vida dos produtos e serviços; e  

 adotar atitude de responsabilidade perante as gerações futuras, 

por meio de ações de compensação da natureza pelo uso de 

recursos e impactos ambientais e Educação Ambiental.  

É agindo que teremos um planeta sadio e socialmente justo no presente 

e sustentável no futuro. 

Já a política para a memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural da Faculdade Luciano Feijão está amparada nos passos a seguir.  

 aperfeiçoar programas e projetos voltados à defesa da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; e  

 contribuir com a inclusão social, a promoção da cidadania, o 

desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, 

da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

Para tanto, foram trabalhandos cinco programas norteadores e em 

consonância com o Ministério da Educação: “Capacitação e Qualificação de 

Recursos Humanos e Gestores de Políticas Públicas”; “Desenvolvimento da 

Cultura”; “Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente” “Promoção da 

Saúde e da Qualidade de Vida” e “Internacionalização da Faculdade Luciano 

Feijão” como forma de articular projetos e outras ações que podem ser propostos 

à Coordenadoria pela comunidade acadêmica, docentes e discentes, ou pela 

sociedade da região norte do Estado.  

Enfatizamos que a Faculdade Luciano Feijão desenvolveu dois projetos: 

o primeiro “Ação, atuação e capacitação sobre a memória cultural, artística e 

patrimonial; e o segundo intitulado “As questões dos resíduos sólidos e da 

conservação da água na visão de estudantes de ensino médio: a percepção 

ambiental como subsídio para elaboração de um guia de boas práticas 

ecológicas.  

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS  

 

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

 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Acompanhamento e concatenação entre a comunicação com as 

comunidades externa e interna, utilizando-se como recursos (jornais, 

revistas, informativos, internet, quadro mural e vídeos). 

 Atuação da Ouvidoria no atendimento (sugestões, críticas e 

reclamações). 

 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 

Corpo discente ingresso 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos e 

esportivos. 

 Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes. 

 Oportunidades para os discentes superarem problemas e dificuldades 

relacionados ao processo de formação. 

 Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios 

no país. 

 Oportunidades para os discentes realizarem intercâmbios e/ou estágios 

fora do país. 

 

Corpo discente egresso 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Inserção profissional dos egressos. 
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 Participação dos egressos na vida da Instituição. 

 Programa de educação continuada voltado para os egressos. 

 

A política de ensino da Faculdade Luciano Feijão na integração do Ensino 

com a Pesquisa e a Extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e 

profissional. 

As políticas de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu tem como 

condição imprescindível atividades de pesquisas consistentes. Constituem-se, 

ainda, em importante instrumento na capacitação do corpo docente e, 

consequentemente, na qualificação de cursos.  

Nessa perspectiva, a criação de novos cursos atenderá aos anseios e 

demandas sociais, fortalecidas por estratégias de mobilidade acadêmica e 

parcerias interinstitucionais. Assegurar-se-ão programas e projetos de pesquisa, 

bem como de outras modalidades de ensino presenciais. Nessa perspectiva, são 

considerados como ações norteadores das políticas propostas:  

 participação efetiva no desenvolvimento regional e nacional 

através da promoção da formação continuada de profissionais 

visando ao seu aperfeiçoamento;  

 formar grupos de pesquisa visando a consolidar a produção de 

conhecimentos, dando ênfase aos projetos de Iniciação Científica;  

 ampliar a oferta de Cursos de Pós-Graduação, lato sensu, 

estabelecendo áreas de interesse decorrentes de demandas 

sociais;  

 ofertar Cursos de Pós-Graduação, Stricto Sensu, 

institucionalizados, inicialmente, em parcerias com outras IES: 

Mestrado Interinstitucional - MINTER e Doutorado Interinstitucional 

- DINTER, estabelecendo áreas de interesse decorrentes de 

demandas da Instituição para titulação, prioritariamente, de seu 

corpo docente.  

 

Políticas articuladoras do ensino de pós-graduação  

 

Estágio de docência/CAPES  
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A proposição desse estágio como uma disciplina obrigatória para os 

Bolsistas da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior) atende ao que estabelece como demanda social. A sua 

institucionalização inclui a proposição de uma Resolução específica e tem por 

metas envolver os Cursos de Mestrado a serem criados de acordo com a visão 

de futuro disposta neste PDI. Desse modo, a melhoria do ensino de graduação 

favorece uma maior integração entre os Cursos de graduação e da pós-

graduação (stricto sensu). A partir dessa concepção, o Estágio de Docência 

possibilita também, na dinâmica interna da Faculdade Luciano Feijão, a 

execução de um programa de formação docente de caráter permanente 

redimensionadora de uma pedagogia universitária.  

 

Pesquisa e Extensão como princípios educativos-formativos  

 

No documento - PDI, trata-se a pesquisa e a extensão como princípio 

educativo e dessa forma faz-se necessário conceituar estes termos de forma 

distinta. O termo pesquisa está relacionado à produção de conhecimento voltado 

para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura para, desse modo, 

propiciar o entendimento do homem e do meio em que vive. Já a extensão é 

considerada um veículo de comunicação e democratização dos conhecimentos 

gerados pela pesquisa visando “a difusão das conquistas e benefícios da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição” (LDB, 

9.394/96, Art. 43, Inciso VII).  

Os preceitos legais acima explicitados, destacam a pesquisa e a extensão 

numa perspectiva educativa, ou seja, no sentido de que tais práticas estejam 

voltadas para o processo contínuo de formação. Esta abordagem é dotada por 

vários estudiosos da área acadêmica como, por exemplo, Demo (2005), que ao 

discutir a pesquisa, concebe-a como atitude cotidiana em que docentes e 

discentes desenvolvem o questionamento reconstrutivo diário, com o qual se 

reconstrói a realidade de forma significativa.  

O princípio educativo elucidado acima nos possibilita refletir o papel da 

extensão no contexto acadêmico em que saberes e práticas são compartilhados 

no meio social, possibilitando o questionamento sistemático dos conhecimentos 

construídos na Instituição de Ensino Superior (IES). Neste sentido, conforme 
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destaca Wanderley (2003), a extensão “(...) já tem levado a redefinir os 

conteúdos de programas e cursos, reorientar as pesquisas, prestar serviços 

profissionais e outros que redescobrem o sentido a ser dado à ciência e ao 

conteúdo da formação profissional” (WANDERLEY, 2003, p.46). 

A extensão é realizada por meio de atividades propostas por professores 

e ação para a cidadania, a organização comunitária, a saúde, a habitação, a 

segurança pública e com as demais áreas de relevância para o desenvolvimento 

local e regional.  

Destaca-se que a pesquisa e o ensino se vinculam diretamente às 

propostas de intervenção que a Faculdade Luciano Feijão vem apresentando e 

implementando no Município de Sobral, e, paulatinamente, em toda a região 

norte do Ceará e nordeste do Brasil. 

Criar uma política própria e efetiva de valorização e apoio à pesquisa e à 

extensão, permitindo o reconhecimento definitivo destas como atividades 

acadêmicas importantes e necessárias, é apostar no crescimento da Faculdade 

Luciano Feijão como instituição capaz de dar respostas às demandas sociais. 

Pois, sem pesquisa e sem extensão, comprometemos a qualidade dos serviços 

que prestamos e limitamos nossa contribuição à sociedade. Como afirma Minayo 

(2002, p. 17): “(...) é a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo”.  

A Repercussão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão na 

Formação do Profissional Cidadão dar-se-á considerando: 1) a fundamentação 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão está expressa na 

Constituição Federal de 1988, Art. 207; 2) o Plano Nacional de Extensão (PNE), 

disponível no Portal do MEC, no sítio da Secretaria de Ensino Superior (SESu), 

o que nos reserva a responsabilidade social e jurídica de consolidar uma política 

de pesquisa e extensão vinculada ao ensino, com o fim de contribuir com o 

atendimento das demandas de nossa sociedade e de garantir uma educação 

superior de excelência na Faculdade Luciano Feijão.  

Visando a proposição de um ensino de qualidade, o incentivo a criação 

do espírito acadêmico necessário à construção de uma política permanente de 

pesquisa e extensão é o objetivo principal diante das metas anunciadas para 

melhoria da qualidade do ensino, da formação profissional e cidadã de nossos 

alunos e consolidação de uma educação superior de excelência. 
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Comunicação com a Comunidade 

 

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;  

 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 
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A Faculdade Luciano Feijão tem como política garantir o apoio necessário 

à plena realização do aluno como universitário (nos âmbitos acadêmicos, 

culturais, sociais e político), bem como desenvolver mecanismos que promovam 

condições socioeconômicas que viabilizem a permanência dos alunos de baixa 

renda. Para tanto, pretende:  

 desenvolver uma política de acompanhamento do corpo discente, 

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 à 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; 

 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. A Faculdade Luciano 

Feijão apoia a organização e a participação discente nos colegiados de 

cursos, no Conselho Acadêmico Superior (CAS), na Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), com direito a voz e voto. Os discentes têm sua 

representatividade junto à instituição por meio dos Centros Acadêmicos 
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(CAs) dos cursos de graduação, que tem o papel de encaminhar suas 

reivindicações, promovendo debates, palestras e reuniões de forma 

democrática e aberta a todos que quiserem participar. 

 Para dar conta de atender as demandas geradas pela pandemia da 

COVID-19, com a mudança do ensino presencial para o remoto, a 

instituição adquiriu a assinatura do programa do Zoom para as aulas 

remotas e também a assinatura do plano de webinar para eventos, 

Moodle (FLF Connect, plataforma virtual no Moodle para a 

disponibilização dos conteúdos de aula) e o programa chatbot (chat on-

line) para o atendimento virtual para o atendimento e suporte aos alunos. 

 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO  

 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 

Corpo docente 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 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. 

 

Corpo técnico-administrativo 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Formação profissional. 

 Experiência profissional. 

 Políticas de acompanhamento do trabalho técnico-administrativo. 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 Coerência do Plano de Gestão Estratégica com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 Uso de Gestão Estratégica para o diagnóstico e a solução de problemas, 

através da participação dos atores na gestão institucional. 

 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 

Os aspectos analisados nesse subitem são: 

 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. 

 

Políticas para o Corpo Docente  

 

O corpo docente para os cursos de graduação de Administração, Direito, 

Enfermagem, Psicologia e Engenharia Civil da Faculdade Luciano Feijão é 

formado atualmente por 143 (cento e quarenta e treis) professores.  

Implantado pelo Centro Social Clodoveu Arruda, mantenedora da 

Faculdade Luciano Feijão, regula as condições de admissão, dispensa, direitos 

e vantagens bem como os deveres e responsabilidades dos membros do 

magistério superior. Este Plano de Carreira Docente foi homologado em 28 de 

março de 2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

As relações de trabalho dos membros do magistério superior da 

Faculdade serão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pelas 

demais legislações pertinentes, pelo Plano de Carreira Docente e pelos acordos 

ou convenções coletivas de trabalho da classe relativas à base territorial da 

Instituição. Os cargos ou funções do magistério superior da Faculdade serão 
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acessíveis a todos quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos no Plano de 

Carreira Docente anexo a este Projeto, ordenados pelos seguintes critérios: 

A Admissão e Progressão na Carreira - far-se-á mediante contrato de 

trabalho celebrado com a Mantenedora, e a seleção de candidatos será feita 

com observância dos critérios estabelecidos no Regimento e no Plano de 

Carreira Docente, mediante aceitação pelo contratado, dos termos da Política de 

Recursos Humanos da Instituição, respeitada a legislação vigente, ou quando 

necessário, por meio de concursos de Títulos e provas.  

Capacitação - por ser considerada um componente essencial a melhoria 

da qualidade do ensino e, consequentemente, ao desempenho acadêmico nos 

Cursos que oferece. A titulação do corpo docente, nos processos de avaliação 

institucional coordenados em nível da graduação pelo MEC e da Pós-Graduação 

pelos por órgãos de fomento - CNPq e CAPES - como um dos critérios de 

qualificação e de excelência do Ensino Superior. Nesta perspectiva, a Faculdade 

Luciano Feijão, ao ser credenciada, tem investido no aprimoramento técnico-

pedagógico de seus professores, viabilizando garantias as iniciativas de 

capacitação, desde que cumpram duas condições básicas: 

 enquadrem-se nas áreas prioritárias, definidas pela Instituição;  

 estejam respaldadas pelos aspectos legais inerentes à questão.  

Entre as medidas de apoio que a Faculdade Luciano Feijão concede aos 

docentes em capacitação estão:  

 afastamento parcial ou integral de suas atividades acadêmicas;  

 manutenção dos vencimentos integrais;  

 recebimento de bolsas próprias ou oriundas de agências 

financiadoras, dentro da quota por estas definida.  

Estímulos (ou incentivos) Profissionais - a Faculdade Luciano Feijão 

valoriza seu corpo docente, incentivando-o no processo de formação continuada, 

na participação em eventos da sua linha de pesquisa, na publicação de suas 

produções e no intercâmbio com outras instituições de sua área de interesse.  

Mecanismos de apoio - instituídos para estimular a produção científica, 

pedagógica, técnica, cultural e artística do corpo docente da Faculdade. Essa 

unidade de apoio permitirá aos docentes a participação em atividades de 

pesquisa científica, alinhando os interesses individuais dos docentes aos 
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interesses organizacionais, visando, sobretudo, gerenciar o padrão de qualidade 

e a relevância dos projetos a serem desenvolvidos, tendo como objetivos:  

 incentivar professores e alunos para o exercício da pesquisa 

científica no cotidiano da docência;  

 estimular pesquisadores criando mecanismos necessários e 

condições de execução de projetos inovadores;  

 instalar junto às Coordenadorias de Extensão e de Pesquisa uma 

Comissão Especial para avaliar a qualidade dos projetos propostos 

para investigação, supervisionar o padrão de qualidade dos 

materiais, frutos das investigações e encaminhar para publicação 

trabalho exitosos, fazendo indicação para inscrição em eventos 

científicos, quando for o caso, como representante da instituição;  

 organizar eventos e encontros acadêmicos - internos e abertos a 

participação de estudantes do Ensino Superior - realizados com o 

apoio de discentes e docentes-pesquisadores.  

Destaca-se que o incentivo à participação de docentes em congressos 

nacionais e internacionais dar-se a partir do cumprimento obrigatório da 

apresentação de trabalhos técnico-científicos em congressos nacionais e 

internacionais, proporcionando a difusão da prática acadêmica, contendo as 

atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão, pelo menos, por um professor por 

colegiado de curso/ano.  

Entre os resultados esperados estão: incentivo à pesquisa de boa 

qualidade; incremento da produção científica; premiação dos melhores 

trabalhos, aumentando sua competitividade interna e externa; reconhecimento 

nacional e internacional da qualidade das práticas acadêmicas a serem 

realizadas.  

Incentivo à formação pedagógica - A Coordenadoria Acadêmica da 

Faculdade Luciano Feijão promove o desenvolvimento, o aprimoramento e a 

qualificação do ser humano como agente de transformação social, contribuindo 

com uma alternativa de atendimento educacional flexível e que elimina barreiras 

facilitando o acesso ao conhecimento, pela educação a distância e presencial. 

Para tanto, estabelecem-se as seguintes diretrizes:  

 facilitar o acesso à formação pedagógica de profissionais 

graduados, preparando-os para o exercício da docência;  
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 formação permanente e em serviço para atender demandas 

especializadas; e  

 contribuir para a melhoria da qualidade do ensino promovido.  

Assim sendo, acredita-se que o grande diferencial de uma instituição de 

ensino é o seu quadro de docentes qualificados. As mudanças ocorrem com 

velocidade ímpar, tornando necessária a atualização constante quer no aspecto 

específico das disciplinas, quer no aspecto didático pedagógico, razão da 

implementação, a partir de 2013, de um Programa permanente de valorização e 

formação docente e de monitores, estes responsáveis pelo atuais Programas de 

Tutoria Acadêmica para adaptação dos ingressantes no Ensino Superior.  

Destarte, visando a promover a melhoria da qualidade das funções de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e gerência, estimula a participação dos seus 

membros em Cursos de Pós-Graduação, desde que sejam aprovados em 

processos seletivos e em Programas de atualização profissional, oportunizando 

desse modo condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento. A qualificação 

do corpo docente, mediante cursos de pós-graduação e treinamento, impõe-se 

como inadiável providência, com base na certeza de que este é o grande 

investimento da política educacional da Faculdade. Desse modo, a Faculdade 

Luciano Feijão oferece aos seus professores os seguintes incentivos:  

 bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, 

especialização ou aperfeiçoamento em instituições brasileiras;  

 concessão de bolsas a recém-graduados, para os cursos de pós-

graduação lato sensu e/ou stricto sensu, como incentivo para o 

ingresso na carreira de magistério da Faculdade;  

 concessão de auxílio para que seus professores e funcionários 

participem de congressos, seminários, simpósios e eventos 

similares, em sua área de atuação ou em área afim;  

 oferta de cursos de treinamento e atualização profissional com 

bolsas, aos seus funcionários;  

 divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou 

outros trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal 

docente ou técnico-administrativo;  
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 oferta de infraestrutura para que os seus professores e funcionários 

imprimam ou editem suas produções científicas, sob o patrocínio 

da Faculdade;  

 licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para 

participação em programas, externos ou internos, de pós-

graduação e/ou de treinamento profissionais;  

 ajuda de custo para que os docentes participem de congressos, 

seminários, simpósios ou eventos similares;  

 inclusão, anualmente, no Planejamento Econômico-financeiro, de 

recursos para bolsas de mestrado e doutorado a ser feito em 

instituições devidamente credenciada.  

A Faculdade Luciano Feijão pretende que o ensino em todos os seus 

Cursos seja de alto padrão, tendo como prioridade dar apoio e suporte para que 

todos os seus professores ofereçam aos seus alunos oportunidades para uma 

aprendizagem de excelência. Embora esteja nos planos da Instituição contratar 

professores altamente qualificados em cada área, que sejam não apenas 

excelentes no domínio do conteúdo das disciplinas, mas também bons didatas, 

será sempre necessário manter em sua estrutura um serviço de apoio a atuação 

do professor na sala de aula.  

Com estas finalidades, o Apoio Psicopedagógico exerce suas atribuições 

em comum acordo com a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Luciano 

Feijão. Seu plano de ação deve ser periodicamente discutido e revisado com 

essa Comissão para que os pontos negativos de cada curso e as deficiências do 

desempenho de cada professor possam ser corrigidos por meio de ação 

sistemática.  

Professores de Didática do Ensino Superior são responsáveis pelo 

planejamento dos Cursos de atualização pedagógica sempre ouvidos os 

interesses e necessidades docentes. Além da missão formativa, tem a função 

pedagógica de assessorar docentes e proceder o processo de avaliação de 

desempenho acadêmico com a participação dos discentes, com o uso de 

instrumentos criados para esse fim.  

Finalmente, outra importante função do Apoio ao Docente é o 

desenvolvimento de programas voltados especificamente para a utilização, por 

estudantes e professores, de equipamentos tecnológicos, programas e mídias 
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educacionais disponibilizados pela instituição nos laboratórios de informática e 

salas de multimeios.  

 

Critérios de Seleção e Contratação  

 

A seleção e contratação de docentes levam em consideração a demanda 

nos cursos e nas disciplinas, o número de vagas, o regime de trabalho, os 

requisitos específicos e as titulações exigidas.  

A admissão e progressão na carreira far-se-á mediante contrato de 

trabalho celebrado com a Mantenedora, e a seleção de candidatos será feita 

com observância dos critérios estabelecidos no Regimento e no Plano de 

Carreira Docente, mediante aceitação pelo contratado, dos termos da Política de 

Recursos Humanos da Instituição, respeitada a legislação vigente, ou quando 

necessário, por meio de concursos de Títulos e provas.  

Os requisitos exigidos para a contratação de professor são:  

 Formação superior, preferencialmente, na área em que irá exercer;  

 Titulação mínima, preferencialmente, em mestrado, comprovada através 

do diploma de mestre ou ata de defesa da dissertação, constatado por 

cursos credenciados e reconhecidos pelo órgão público competente;  

 Experiência na área em que irá atuar, preferencialmente, em magistério 

de ensino superior, comprovada através da carteira profissional ou 

declaração da instituição comprovando tempo, horas exercidas e 

disciplinas ministradas, devidamente autenticada.  

 

A Contratação é realizada pelo regime CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho) feita pelo setor de Recursos Humanos. 

A Faculdade Luciano Feijão considera a capacitação docente como um 

dos pilares essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e do 

aperfeiçoamento didático-pedagógico dos cursos que oferece. A titulação do 

corpo docente vem sendo valorizada, por vários instrumentos de avaliação, 

como um dos critérios de qualificação e excelência do Ensino Superior.  

Nesta perspectiva, a Faculdade Luciano Feijão, investe maciçamente no 

aprimoramento técnico-pedagógico de seus professores, não medindo esforços 
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para viabilizar as iniciativas de capacitação, desde que cumpram duas condições 

básicas:  

 enquadrem-se nas áreas prioritárias, definidas pela Instituição;  

 estejam respaldadas pelos aspectos legais inerentes à questão.  

Entre as medidas de apoio que a Faculdade Luciano Feijão concede aos 

docentes em capacitação estão:  

 o afastamento – parcial ou integral – de suas atividades 

acadêmicas;  

 a manutenção dos vencimentos integrais;  

 o recebimento de bolsas próprias ou oriundas de agências 

financiadoras, dentro da quota por estas definida.  

 

Políticas para o 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.  

 

Critérios de Seleção e Contratação 
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A composição do quadro de pessoal da Faculdade Luciano Feijão é feita 

de duas maneiras. Primeiramente, em caso de admissão, é feita uma análise de 

currículos onde são selecionados alguns candidatos para um teste psicotécnico 

e em seguida serão feitos testes específicos de aptidão e finalmente entrevistas 

com o gerente da área específica para a qual existe a vaga. Uma segunda forma, 

quando em caso de reenquadramento, serão analisados as características 

pessoais e perfil técnico e ocupacional de um funcionário que possa ser 

reaproveitado em outra atividade e isto acontecerá de acordo com as 

necessidades da empresa ou também quando se nota que há um potencial que 

possa ser melhor aproveitado gerando maior satisfação.  

 

Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo  

 

A Faculdade Luciano Feijão Implantou o Plano de Cargos e Salários dos 

técnicos-administrativos, estabelecendo regras que fixam os requisitos 

necessários para ingresso e progressão na carreira técnica. Ressalta-se que o 

plano foi homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e tem 

como meta assegurar ao corpo técnico-administrativo a possibilidade de 

crescimento dentro da Instituição, em função de sua capacitação, dedicação e 

experiência profissional, atendendo também as exigências da legislação, além 

de oferecer oportunidades de atualização e aperfeiçoamento permanentes.  

 

Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo  

 

A Faculdade Luciano Feijão implementou o Plano de Carreira do Pessoal 

Técnico-Administrativo, que foi homologado em 28 de março de 2014 pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, que objetiva, basicamente, a valorização e 

profissionalização de seus funcionários. A carreira correspondente ao pessoal 

técnico-administrativo está estruturada em Quatro Grupos Ocupacionais, 

considerando-se a natureza das atividades desenvolvidas.  

 

a) Grupo de Nível Superior - abrange os cargos cujas atividades estão 

relacionadas com assuntos de natureza técnica e científica dos diversos campos 
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do conhecimento e para cujo exercício é exigida formação de nível superior e/ou 

registro profissional no órgão competente.  

b) Grupo de Nível Médio - abrange os cargos a que correspondem as atividades 

técnicas ou administrativas, para cujo exercício é exigida a escolaridade de 

médio ou equivalente e experiência comprovada ou conhecimento específico.  

c) Grupo de Nível Operacional - abrange os cargos a que correspondem as 

atividades de apoio operacional e manutenção, para cujo exercício é exigida a 

escolaridade de Ensino Fundamental ou equivalente, e experiência comprovada 

para o exercício do cargo. 

d) Grupo de Nível Básico - abrange os cargos a que correspondem atividades 

de nível elementar nos serviços gerais, copa e limpeza.  

A Mantenedora poderá criar novos cargos que serão agregados ao Grupo IV - 

ocupacional, à medida que surja necessidade dos mesmos. 

 

O ingresso do funcionário na carreira dar-se-á, em caráter definitivo, após 

um período de experiência de 45 dias, prorrogáveis ou não, conforme o caso, 

por mais 45 dias, ouvido o superior imediato, mediante pronunciamento da 

Diretoria Administrativa em articulação com a chefia imediata do funcionário.  

A expansão do corpo técnico-administrativo está relacionada com a 

criação de novos cursos. Entretanto, a Faculdade Luciano Feijão prioriza a 

qualificação e aperfeiçoamento de seu pessoal, fundamentada na constituição 

de equipes, buscando a excelência no atendimento aos clientes internos e 

externos, e a posteriori avalia a necessidade de ampliar o número de seus 

funcionários. 

 

Grau de Escolaridade dos Funcionários Técnico-Administrativos 

Grupos/Níveis 2018 2019 2020 
Quant. % Quant. % Quant. % 

Superior 64 39,0 65 69 58 66 
Médio 61 37,0 29 31 30 34 
Operacional 13 8,0 00 00 00 00 
Básico 27 16,0 00 00 00 00 
Total 165 100 94 100 88 100 
Fonte: Administração de Recursos Humanos - ARH 
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Organização e Gestão da Instituição 

 

A estrutura organizacional foi elaborada de forma a articular a gestão 

acadêmica à administrativa para que, por meio da Diretora Geral, elo superior 

comum de ambas as gestões, se faça a integração entre a atividade educativa e 

o apoio administrativo de suporte a esta atividade.  

O Diretor Administrativo é membro nato do CAS, órgão máximo 

deliberativo, cujas decisões nortearam os rumos da Instituição e farão cumprir 

na íntegra a missão e os objetivos da Faculdade Luciano Feijão. 

A particularidade da gestão da Faculdade Luciano Feijão decorre dos fins 

que se procura alcançar, com a Concepção Político-Pedagógico assumida e com 

a natureza do processo em que se procedeu e se desenvolve essa busca, tendo-

se sempre em vista, tanto as condições objetivas e subjetivas para as mudanças 

que se fizerem necessárias, quanto as bases para consolidar posturas 

essencialmente universitárias no ensino, na pesquisa, na extensão e na 

administração.  

A Diretora Geral será auxiliada diretamente pelo Diretor Administrativo 

que desempenhará papel fundamental no desempenho do grupo administrativo 

e de apoio acadêmico, o setor de Recursos Humanos, os funcionários técnicos, 

de limpeza, de manutenção, de segurança, setor de compras, setor de marketing 

e outros setores administrativos a serem criados posteriormente.  

A estrutura organizacional da Faculdade Luciano Feijão está apoiada em 

órgãos colegiados, executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e 

executivos organizam-se em três níveis de decisão:  

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

Chancelaria e Diretoria;  

b) Órgãos da administração intermediária: Diretoria Acadêmica e Administrativa 

e o Instituto Superior de Educação;  

c) Órgãos da Administração Básica: o Curso, composto pelo Colegiado de Curso 

para suas atribuições deliberativas e normativas e pela Coordenadoria de Curso, 

para suas tarefas executivas.  
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Esta estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos 

órgãos suplementares, diretamente ligadas aos órgãos da Administração 

Superior. 

A estrutura apresentada reflete uma certa leveza com vistas a favorecer 

uma maior integração entre seus dirigentes, professores e funcionários de modo 

a possibilitar uma dinâmica melhor no encaminhamento das providências 

necessárias ao alcance dos objetivos do Projeto Pedagógico da Faculdade 

Luciano Feijão, e conforme seu Regimento proposto as atribuições e 

competências dos órgãos colegiados estão assim distribuídas: 

O conselho superior de acordo com o artigo 8º do Regimento geral, é 

composto pelos seguintes membros:  

 Diretor Geral da Faculdade, seu Presidente;  

 Vice-Diretor, seu Vice-Presidente;  

 Diretor Administrativo;  

 Diretor Acadêmico;  

 Chanceler;  

 Coordenador Geral do Instituto Superior de Educação - ISE;  

 três Coordenadores de Curso eleitos por seus pares;  

 três representantes dos Professores, eleitos por seus pares;  

 um representante da Comunidade, indicado pelos órgãos de classe;  

 um representante do corpo discente da Faculdade, indicado na forma da 

legislação vigente para um mandato de um ano, vedada a recondução;  

 um representante da Mantenedora, por ela indicado;  

 um representante técnico administrativo, escolhido pelo Presidente do 

CAS, mediante indicação do pessoal técnico-administrativo, em lista 

tríplice.  

Compete ao CAS:  

 aprovar, na sua instância, alterações ao Regimento da Faculdade 

submetendo-a aprovação final do Órgão Competente do Ministério da 

Educação;  

 propor o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos 

da Faculdade;  

 aprovar o plano semestral de atividades e a proposta orçamentária da 

Faculdade, elaborados pelo Diretor Geral;  
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 deliberar sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou 

extinção de cursos de graduação, pós-graduação e sequenciais, suas 

vagas, planos curriculares e questões sobre sua aplicabilidade, na forma 

da lei;  

 apurar responsabilidades do Diretor Geral, Coordenador Geral de 

Licenciaturas e dos Coordenadores de Cursos, quando, por omissão ou 

tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação 

do ensino do Regimento;  

 decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos, em 

matéria didático-científica e disciplinar;  

 apreciar o relatório semestral da Diretoria;  

 superintender e coordenar, em nível superior, todas as atividades 

acadêmicas desenvolvidas pela Faculdade;  

 propor normas gerais e complementares ao Regimento sobre processo 

seletivo de ingresso aos cursos de graduação, currículos, planos de 

ensino, programas de Pesquisa e Extensão, matrículas, transferências, 

adaptações, aproveitamento de estudos, avaliação escolar e de curso, 

planos de estudos especiais e outros que se incluam no âmbito de suas 

competências;  

 decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas;  

 deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva e individual;  

 apreciar atos do Diretor Geral, praticados ad referendum deste Colegiado;  

 exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no 

Regimento.  

A Diretoria, órgão executivo superior, superintenderá, coordenará e 

fiscalizará todas as atividades da Faculdade. A Diretoria é exercida pelo Diretor 

Geral e pelo Vice-Diretor, designados pela entidade mantenedora para um 

mandato de quatro anos, podendo haver recondução. O Diretor Geral é auxiliado 

nas suas funções pelo Vice-Diretor, pelo Diretor Administrativo e Diretor 

Acadêmico.  

São atribuições da Diretora-Geral:  
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 promover, em conjunto com o Vice-Diretor e com os Diretores 

Acadêmico e Administrativo, a integração, o planejamento e a 

harmonização na execução das atividades da Faculdade;  

 representar a Faculdade, interna e externamente, no âmbito de 

suas atribuições;  

 zelar pela observância da legislação do ensino, do regimento e das 

normas complementares emanadas do órgão colegiado superior 

da Faculdade;  

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado deliberativo superior 

(CAS) da Faculdade, com direito a voz e voto, incluído o de 

qualidade;  

 presidir, com direito a voz, qualquer outro colegiado a cuja reunião 

comparecer;  

 elaborar o Plano de Trabalho da Faculdade, no qual conste a 

proposta orçamentária, submetendo-o à aprovação do CAS e da 

Mantenedora;  

 elaborar o Calendário da Faculdade, encaminhando-o à aprovação 

do CAS;  

 encaminhar a proposta orçamentária, aprovada pelo CAS, para 

homologação final da entidade mantenedora;  

 executar o orçamento aprovado e submeter aos órgãos 

competentes a prestação de contas anual;  

 apresentar ao CAS, no início de cada ano, relatório das atividades 

da Faculdade desenvolvidas no ano anterior e enviá-lo ao MEC; 

  exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Instituição e 

zelar pela manutenção da ordem no âmbito da Faculdade;  

 praticar todos os atos superiores inerentes à administração dos 

recursos humanos, financeiros e materiais da Faculdade nos 

termos do Regimento;  

 designar e dar posse aos Diretores Acadêmico e Administrativo, ao 

Coordenador Geral do Instituto Superior de Educação - ISE, aos 

Coordenadores de Curso e dirigentes de órgãos de apoio;  
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 delegar atribuições ao Coordenador Geral do ISE e aos 

Coordenadores de Curso, bem como a outros dirigentes da 

Faculdade;  

 conferir graus acadêmicos, assinar diplomas, títulos e certificados 

decorrentes de atividades curriculares e extracurriculares da 

Faculdade;  

 autorizar previamente pronunciamentos públicos dos outros 

Diretores, do Coordenador Geral do ISE, dos Coordenadores de 

Curso, ou sobre assuntos que envolvam, de alguma forma, 

responsabilidade da Faculdade;  

 exercer o direito de pedido de reexame, no prazo de dez dias úteis, 

das decisões do CAS;  

 resolver os casos de natureza urgente que impliquem matéria 

duvidosa ou omissa neste regimento, ad referendum do órgão 

competente;  

 desenvolver relacionamento harmônico da Faculdade com a sua 

entidade Mantenedora e com a comunidade externa;  

 estabelecer critérios, apreciar e emitir parecer sobre os projetos de 

ensino, pesquisa e extensão da Faculdade, bem como responder 

a consultas relacionadas a essas funções;  

 deliberar sobre representações relativas ao ensino, pesquisa e 

extensão, em primeira e segunda instância e em grau de recurso, 

nas formas estabelecidas neste regimento;  

 emitir parecer sobre criação, alteração ou extinção de anuidades 

acadêmicas, órgãos de apoio, projetos de pesquisa e programas 

ou atividades de extensão;  

 estabelecer critérios para elaboração e aproveitamento de projetos 

de pesquisa e atividades de extensão;  

 manifestar-se sobre propostas de criação, incorporação, 

suspensão e fechamento de cursos e habilitações de graduação, 

de cursos sequenciais e de pós-graduação;  

 referendar, no âmbito de sua competência, atos do Coordenador 

Geral do ISE e dos Coordenadores de Curso, praticados na forma 

ad referendum;  
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 propor a concessão de prêmios destinados ao estímulo e à 

recompensa das atividades acadêmicas;  

 promover a articulação entre unidades de ensino e demais órgãos 

acadêmicos nas atividades que exigirem;  

 submeter a aprovação do CAS o Plano de Carreira Docente, o 

Plano de Capacitação Docente e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional;  

 submeter a aprovação do CAS o planejamento, normas e a 

operacionalização da Avaliação Institucional;  

 submeter ao CAS a regulamentação da monitoria;  

 exercer o poder disciplina, na forma explicitada neste regimento;  

 exercer as demais atribuições que, por sua natureza, lhe estiverem 

afetas;  

 praticar todos os demais atos que decorrerem, implícita ou 

explicitamente, de suas atribuições previstas em lei, no regimento 

e em ordenamentos internos complementares da Faculdade.  

 

Do Colegiado de Curso  

 

O Curso é a unidade básica da Faculdade para todos os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos 

representantes dos professores das disciplinas que compõem o seu currículo, 

pelos alunos nele matriculados e pelo pessoal técnico-administrativo nele lotado.  

O Curso é integrado pelo Colegiado de Curso, para as funções 

deliberativas e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas.  

O Colegiado de Curso é integrado pelos seguintes membros:  

 o Coordenador de Curso, que o preside;  

 Corpo docente do curso; 

  um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou 

Centro Acadêmico do Curso, com mandato de um ano, sem direito 

a recondução.  

O Coordenador de Curso é escolhido e designado pelo Diretor Geral, para 

mandato de dois anos, juntamente com o seu suplente, que o substitui nas faltas 

e impedimentos eventuais.  
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Compete ao Colegiado de Curso:  

 distribuir encargos de Ensino, Pesquisa e Extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades;  

 deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

 emitir parecer sobre os projetos de Ensino, Pesquisa e de Extensão 

que lhe forem apresentados, para decisão final do CAS;  

  pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos;  

 opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente;  

 aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, 

elaborado pelo Coordenador;  

 exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e 

no Regimento.  

São atribuições do Coordenador de Curso:  

 superintender todas as atividades do Curso, representando-o junto às 

autoridades e órgãos da Faculdade; 

 convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso;  

 acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e alunos;  

 apresentar, anualmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria, relatório de 

suas atividades e das de sua Coordenadoria;  

 sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-

administrativo e monitores;  

 encaminhar ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e 

frequência de alunos;  

 promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele 

lotado;  

 propor ou encaminhar proposta, na forma do Regimento, para a criação 

de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e programas de extensão ou eventos 

extracurriculares, culturais ou desportivos;  
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 delegar competência;  

 exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento.  

 

Sustentabilidade Financeira 

 

A Mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o 

planejamento financeiro para que os recursos econômicos sejam os mínimos 

necessários, mas suficientes, para a realização dos objetivos propostos. 

Para promover e manter as condições de funcionamento da Faculdade 

Luciano Feijão competem à Mantenedora, prioritariamente aquelas que dizem 

respeito ao ensino (graduação e pós-graduação), colocando-lhe à disposição os 

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

suficientes recursos financeiros de custeio.  

Para tanto, elaborou seu planejamento econômico-financeiro para o 

próximo quinquênio de funcionamento a partir das análises do comportamento 

da inflação nos três últimos anos e análise dos preços dos serviços educacionais 

nas outras Instituições da Região. O levantamento dos custos operacionais e 

dos investimentos necessários ao cumprimento do plano de expansão, melhoria 

e consolidação do ensino (cursos de graduação e pós-graduação), da Pesquisa 

e da Extensão, foi realizado com ênfase para os seguintes aspectos:  

 contratação e capacitação dos fatores humanos (professores e pessoal 

não-docente), além da implementação dos planos de carreira docente e 

de cargos e salários;  

 ampliação e melhoria do acervo da biblioteca;  

 ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para 

os laboratórios e serviços técnicos, incluindo recursos de computação e 

informática;  

 ampliação, reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio;  

 implementação e consolidação do processo de avaliação institucional;  

 adaptação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade às 

pessoas portadoras de necessidades especiais e atendimento às normas 

de biossegurança.  
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A receita de mensalidades levou em consideração uma evasão média de 

10% na graduação e na pós-graduação.  

Na previsão das despesas, teve-se presente o percentual de 30,0% de 

encargos sociais sobre os salários, tendo em vista ser uma Instituição sem fins 

lucrativos.  

Os investimentos são estimados para atender ao financiamento de 

programas de Iniciação Científica, Pesquisa, Extensão, capacitação de fatores 

humanos e expansão e atualização do acervo da Biblioteca, bem como à 

construção, ampliação, adaptação e melhoria da infraestrutura física e de apoio, 

aquisição de equipamentos e melhoria de laboratórios.  

A estimativa dos investimentos baseia-se nos cronogramas de 

edificações e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios etc. Nas propostas 

da área acadêmica, observados os preços de mercado, cabendo à Mantenedora 

cobrir os possíveis déficit.  

Os resultados positivos apurados em balanço serão sempre aplicados no 

desenvolvimento da Instituição e na melhoria qualitativa dos serviços 

educacionais nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

O salário-aula dos docentes é estipulado em função da qualificação 

acadêmica.  

Do total geral de receitas, as mensalidades representam 92,6%. Outras 

fontes são incorporadas ao orçamento, com um percentual em torno de (7,4%), 

previsto para o primeiro ano de funcionamento da Faculdade. Entretanto, essas 

fontes podem ser ampliadas, principalmente: pela redução da evasão e da 

inadimplência; pelo aumento do número de ingressantes; pela redução das 

vagas ociosas; pela implementação de novos cursos de graduação; pela atuação 

da extensão na educação continuada e da pesquisa e pós-graduação, com 

cursos lato e stricto sensu, com desenvolvimento de projetos de prestação de 

serviços, captação de bolsas e auxílios de agências de fomento.  

Para o acompanhamento da gestão financeira a Faculdade Luciano Feijão 

estabeleceu uma política orçamentária, por meio da qual os recursos captados 

retornam na forma de orçamento global, elaborado a partir de uma relação 

prevista entre receita e despesa, sendo administrada por um Diretor 

Administrativo e Financeiro, conforme previsto no seu Estatuto e no Regimento 

Geral. De acordo com os procedimentos adotados pela Instituição, esse 
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orçamento será encaminhado para apreciação e aprovação da Diretoria Geral e 

da Chancelaria.  

O controle sobre a execução do orçamento compete à Diretoria Geral em 

conjunto com a Diretoria Administrativa e Financeira e as áreas acadêmicas que 

instrumentalizam a Chancelaria com dados de acesso imediato, com 

informações sobre cada desdobramento do orçamento, por meio dos centros de 

custos, possibilitando o acompanhamento contínuo de sua execução.  

A Faculdade Luciano Feijão opera com estratégias de captação de 

receitas, com distribuição das responsabilidades de execução do orçamento e 

prestação de contas, com processos de acompanhamento da execução 

orçamentária, centralizadas na Diretoria Administrativa e Financeira, na Diretoria 

Geral e a na Chancelaria. 

O cronograma físico-financeiro (previsão de receitas e despesas - período 

de 2016/2020) considera:  

 30,0% para encargos sociais, por ser uma entidade sem fins lucrativos;  

 10% de taxa de evasão; e  

 percentual fixo de despesas sobre a receita líquida.  

Em obediência ao parágrafo único, Art. 2º, Capítulo I do Estatuto, a 

instituição não distribui entre os sócios ou associados, conselheiros ou doadores 

eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas de seu patrimônio, auferido mediante exercício de 

suas atividades, doações de agentes privados e públicos, verbas públicas, e 

demais incentivos e os aplica integralmente na consecução de seu objetivo 

social, como também não lhe é garantido qualquer direito sobre os bens e 

patrimônio da instituição.  

E em caso de dissolução da instituição, o respectivo patrimônio líquido 

será transferido a outra pessoa jurídica qualificada e preferencialmente que 

tenha o mesmo objetivo social, em cumprimento do Art. 32 do capitulo IV de seu 

Estatuto. 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA  

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
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No sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua 

infraestrutura, a Faculdade Luciano Feijão estabelece as seguintes diretrizes:  

 oferecer um o espaço físico amplo com possibilidades de expansão;  

 implementar um processo de infraestrutura organizacional moderna, com 

vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno, 

incluindo o atendimento a portadores de necessidades especiais;  

 criar e assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, 

laboratórios, biblioteca especializada, serviços informacionais que 

assegurem e garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e 

permanente dos programas graduação;  

 dimensionar o espaço físico adequadamente considerando-se o número 

de usuários e o tipo de atividade desenvolvida;  

 garantir o isolamento de ruídos externos e boa audição interna com o uso 

de equipamentos, proporcionando condições acústicas adequadas;  

 implementar condições de luminosidade e ventilação adequadas às 

necessidades climáticas locais;  

 adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar 

condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários;  

 manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades, 

garantindo para isso pessoal habilitado;  

 assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de 

propriedade contando com pessoal habilitado;  

 garantir recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada 

às necessidades;  

 garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos 

equipamentos.  

 

 

Biblioteca  

 

É desnecessário dizer que qualquer Instituição de Ensino Superior só 

pode existir apoiada por uma infraestrutura que lhe dê suporte. Além dos 

mecanismos administrativos, alguns recursos acadêmicos se impõem.  
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O primeiro deles é a existência de biblioteca bem equipada, atualizada, 

informatizada e ágil, estabelecendo políticas para a atualização e expansão do 

acervo.  

É fundamental que as solicitações de livros, periódicos etc., sejam 

atendidas de forma a permitir que o alunado possa utilizar-se do material 

bibliográfico necessário tanto para o Ensino, quanto para a Pesquisa e a 

Extensão.  

Não nos parece inconveniente insistir nesse ponto, já que consideramos 

os livros a matéria prima do saber. A existência de salas de consulta, com um 

ambiente tranquilo e adequado ao estudo coloca-se também como essencial.  

É necessário ainda, que seja definida a política a ser adotada pela 

Instituição para melhorar e expandir o espaço físico da biblioteca, quando se 

fizer necessário, explicitando, inclusive o percentual de comprometimento do 

lucro líquido anual da Mantenedora para tal.  

Para tanto, a Faculdade Luciano Feijão estabelece as principais políticas:  

 assegurar a qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca à 

comunidade da Faculdade e à sociedade;  

 destinar recursos para atualização e complementação das coleções de 

livros, periódicos e outros documentos (mapas, filmes, bases de dados 

em CD-ROM);  

 garantir o acesso on-line às informações científicas, tecnológicas, 

artísticas e culturais produzidas em Instituições de renome nacional e do 

exterior;  

 dotar a Biblioteca de instalações e equipamentos condizentes com as 

suas necessidades.  

 destinar recursos para atualização e complementação das coleções de 

livros, periódicos e outros materiais.  

Deve, ainda, adotar uma política para, no futuro, melhorar e expandir o 

espaço físico em geral, implementando um processo de modernização da 

infraestrutura organizacional, com vistas à melhoria da qualidade de vida e do 

trabalho no âmbito interno.  

Deverá, também, garantir aos alunos portadores de necessidades 

especiais condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma às suas 
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edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, atendendo à Portaria nº 3.284, 

de 7 de novembro de 2003 que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

Laboratórios  

 

A Faculdade Luciano Feijão acompanha as necessidades de atendimento 

da área acadêmica e administrativa, oferecendo espaço físico destinado aos 

laboratórios, que atenda plenamente as necessidades dos cursos, qualificando 

o atendimento aos seus professores e alunos. Considera a expansão dos 

espaços físicos, equipamentos e mobiliário como ponto fundamental no sentido 

de acompanhar o crescimento com qualidade.  

As principais políticas para os laboratórios se referem a:  

 garantir instalações e infraestrutura dos laboratórios;  

  disponibilizar laboratórios, de modo a atender as necessidades dos 

programas de Ensino e Pesquisa;  

 equipar os laboratórios, de modo a possibilitar sua modernização e efetivo 

funcionamento;  

 assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do 

material de consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos 

trabalhos nos laboratórios;  

 assegurar condições adequadas de iluminação, ventilação, instalações 

hidráulicas e elétricas e limpeza;  

 manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, 

adequação e atualização;  

 manter mobiliário adequado e suficiente para arquivo, guarda e exposição 

de material de consumo, reagentes, vidrarias e equipamentos em geral;  

 atender totalmente as necessidades de atividades práticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão desenvolvidas na Faculdade Luciano Feijão; 

  estabelecer normas e prover equipamentos de segurança mantendo-os 

em plenas condições de funcionamento;  

 contratar e qualificar pessoal técnico em quantidade suficiente para 

executar as atividades laboratoriais;  
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 destinar, a partir de 2016, de 1% a 8% de sua receita líquida auferida para 

a atualização do seu acervo bibliográfico e das instalações de laboratório.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS DO TRIÊNIO 2018, 2019 E 2020 

 

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

dos itens dos diversos questionários aplicados aos três segmentos: discentes, 

docentes e técnico-administrativos.  

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

bem como nossos desafios a serem alcançados por meio destas informações 

obtidas.  

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

constituído a partir da analogia da autoavaliação do triênio 2018, 2019 e 2020. 

Lembrando que o Papel Estratégico da CPA tem a Qualidade como 

palavra-chave e o planejamento da instituição (expresso no PDI) prevê as ações 

para garantir e melhorar a qualidade da IES com atenção à sustentabilidade.  

Assim, o alcance das ações evidenciadas nos gráficos contidos no 

relatório tem relação direta ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

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 
  

1Estabelecimento dos 
procedimentos para a 
realização da 
Autovaliação 
Institucional. 
 
1Sistematização de 
todo o processo de 
Autoavaliação 
Institucional, 
considerando a 
contribuição do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI). 
 
 

 
1Busca de novas 
estratégias para a 
melhoria e expansão 
do processo 
avaliativo. 
 
1Mobilização de 
forma contínua a 
realização da 
Autoavaliação 
Institucional. 

 
1Construção de novos 
instrumentos para atender a 
demanda gerada pela pandemia 
direcionados aos docentes, 
dicentes e técnico administrativo. 

Dimensão 8: 
Planejamento e 

Avaliação 

 
2Sensibilização da 
comunidade 
acadêmica e 
sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 

2Entrar nas salas 
de aulas remotas 
de todos os cursos 
para apresentar o 
que é a CPA e 
qual a importância 
da participação de 
alunos e 
professores no 
processo de auto 
avaliação. 

 

 
2Aumento da 
adesão da 
participação 
docente, discente, 
técnico-
administrativo e 
egresso no 
preenchimento do 
questionário 
avaliativo. 
 
2Aumento da   
participação da 
sociedade civil. 

 
2Aumento da adesão da 
participação de docentes, 
discentes e técnico administrativo 
na avaliação e da compreensão 
da importância desta para a 
garantia da qualidade da 
instituição. 
 
 
 
 

  
3Aproximação da 
CPA junto ao NDE, 
CAS, Colegiados de 
cursos, discentes, 
docentes e técnico- 
administrativos, 
fortalecendo os 
trabalhos da 
Comissão.  
Desenvoltura e 
desempenho das 

 
3Fortalecimento da 
representatividade 
dos três segmentos: 
docente, discente e 
técnico-
administrativo junto 
aos órgãos 
deliberativos e 
consultivos da IES. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
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. 

Dimensão 8: 
Planejamento e 
Avaliação 

   

4Identificação das 
fragilidades 
apontadas nas 
Avaliações Externas 
e Internas. Análise 
minuciosa das 
avaliações externas e 
internas, de modo a 
permitir adequações 
no planejamento 
estratégico. 
 
4Transformação das 
fragilidades 
apontadas nas 
Avaliações Externas 
e Internas em 
potencialidades. 

4Estudo e análise da 
Gestão Institucional 
com as 
Coordenações dos 
cursos acerca dos 
resultados 
apontados nas 
Avaliações Externas 
e Internas para a 
melhoria da 
qualidade da 
Educação Superior.  

4 Fortalecer o vínculo junto as 
coordenações de cursos para 
melhorar a qualidade da 
análise da Gestão Institucional 
com as Coordenações dos 
cursos acerca dos resultados 
apontados nas Avaliações 
Externas e Internas para a 
melhoria da qualidade da 
Educação Superior; 

Melhorar a gestão interna da 
instituição. 
 

4Revisar o projeto anual da 
avaliação institucional – novos 
questionamentos; 

Repensar o processo de 
autoavaliação; 

Criar indicadores que se referem 
a autoavaliação. 

  
5Divulgação ampla 
da Autoavaliação 
Institucional e seus 
resultados a toda 
comunidade 
acadêmica e 
sociedade, e as 
ações realizadas em 
função dos resultados 
obtidos. 

 
5Transparência nos 
resultados da 
autoavaliação 
institucional para a 
comunidade 
acadêmica e 
sociedade. 
 

 
5Divulgar, semestralmente, nas 
mídias da instituição as ações da 
CPA e as análises dos resultados 
das avaliações. 

  
 
5Maior envolvimento 
das Coordenações de 
cursos, setores e 
departamentos da 
instituição para o 
fortalecimento do 
processo de 
autoavaliação 
institucional; 
 
5Resultados das 

  
5Refletir sobre uma comissão 
sistêmica para 
acompanhamento e incorporar 
o processo no relatório de 
autoavaliação; 
Padronizar o plano de ações. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
avaliações divulgados 
no site da IES e em 
quadros de avisos. 

5Redirecionar os objetivos da 
autoavaliação para o 
monitoramento do desempenho 
dos processos (não pensar 
apenas nas fragilidades, mas sim 
em oportunidadesa de melhorias. 

 6Realização de um 
curso de qualificação 
em CPA 
(componentes da 
CPA) disponibilizado 
pela Faculdade 
Luciano Feijão. 
 
7Divulgação da 
atuação da Comissão 
Própria de Avaliação 
para mobilização de 
forma contínua a 
realização da 
Autoavaliação 
Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7Maior aproximação 
dos representantes 
da CPA junto aos 
docentes, discentes, 
técnico- 
administrativos e 
sociedade com a 
participação de 
Estagiária em 
Psicologia Social 
para fortalecer de 
forma contínua a 
participação da 
comunidade 
acadêmica e 
sociedade na 
Autoavaliação 
Institucional da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

6Devido a pandemia e a urgência 
em adaptar processos que antes 
aconteciam de modo presencial e 
passaram a ser no remoto, o 
curso de qualificação em CPA 
(componentes da CPA) teve que 
ser adiado. 

 

7Montar um plano de ação 
para ser executado durante o 
ano, disponibilizando 
informativos sobre a CPA nas 
mídias da Faculdade. 
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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 
 1Divulgação do PDI e 

da Missão Institucional. 
 
1Apresentação dos 
principais aspectos do 
PDI aos docentes, 
discentes e técnico-
administrativos. 

1Socialização do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional – PDI e da 
Missão da Faculdade 
Luciano Feijão. 
 

1Exposição da missão 
institucional da Faculdade 
Luciano Feijão em todas 
as salas de aula.  

 
 

  
2Apresentação dos 
principais pontos do 
PDI aos docentes, 
discentes e técnicos-
administrativos. 

 
2Garantia da coerência 
entre os Projetos 
Pedagógicos de 
Cursos e o PDI, 
considerando a missão 
institucional da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

 

 
 
 
 
 

Dimensão 1: 
Missão e Plano 

de 
Desenvolvimento 

Institucional 

3Revisão e atualização 
dos Projetos 
Pedagógicos de 
Cursos da Instituição. 
Contamos com mais 
frequência das 
representatividades 
dos segmentos NDE, 
docentes, discentes e 
técnicos-
administrativos nas 
revisões e atualizações 
dos Projetos da IES, 
em relação a avaliação 
anterior. 

3Garantia da 
participação contínua 
da representação 
docente, discente e 
técnico-administrativo 
na revisão e 
atualização dos 
Projetos Pedagógicos 
de Cursos da 
Instituição. 
 

3Contamos com mais 
frequência das 
representatividades dos 
segmentos NDE, docentes, 
discentes e técnicos-
administrativos nas revisões 
e atualizações dos Projetos 
da IES, em relação a 
avaliação anterior. 

 4Análise das políticas 
de ensino da 
graduação e pós-
graduação. 

4Vinculação da 
graduação e pós-
graduação com as 
demandas regionais. 
 
 
5Com a conclusão do 
mestrado 
interinstitucional 
(MINTER) nas áreas 
de Administração e 
Direito, e o andamento 
do Doutorado 
interinstitucional 
(DINTER) em Direito 
(FLF/UFSC), a 
instituição proporciona 
a qualificação 
do seu corpo docente. 
 

4Fortalecer a instituição 
para tornar-se um Centro 
Universitário. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
  

 
5Oferta a sociedade do 
curso de Odontologia 
em 2020 e o de 
Arquitetura e 
Urbanismo com 
precisão para 2021. 

 
 
. 

 
5Implantar os cursos de 
Odonrtologia e 
Arquitetura e Urbanismo 
com precisão para 2021 e 
os cursos em EaD 
(Pedagogia,  
Serviço Social, 
Administração,  
Recursos Humanos e 

Educação Física) com 
previsão para 2022. 
. 
 
 

 
 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão 3: 
Responsabilidade 
Social da 
Instituição 

 
1Foi celebrado um 
convênio com o 
Estado na criação 
de um Juizado 
Especial Cívil e 
Criminal, em 
atendimento a 
grande demanda 
social. 

 
1mobilização da 
sociedade para a 
utilização dos 
benefícios movidos 
pela Faculdade 
Luciano Feijão. 

  

    

 1Firmou-se 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. 

  

    
 1As parcerias e 

convênios, assim 
como as ações 
institucionais 
promovidas pela 
Empresa Luciano 
Feijão Jr., Núcleo 
de Práticas 
Jurídicas, Centro de 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
Psicologia Aplicada, 
Clínica - Escola, 
Pesquisa e 
Extensão têm 
contribuído para o 
desenvolvimento 
econômico e social 
da região. 

    
    
    
    
    
    
    

    

    
  

2Promoção dos 
direitos humanos e 
igualdade ético- 
raciais através do 
envolvimento da 
Pesquisa e 
Extensão em 
projetos voltados 
para a promoção 
dos direitos 
humanos e 
igualdade ético- 
raciais. 

 
2Garantia do 
acompanhamento da 
Gestão Institucional 
para o 
desenvolvimento dos 
projetos da pesquisa e 
extensão com foco na 
responsabilidade 
social, ou seja, 
promoção dos direitos 
humanos e igualdade 
ético-raciais, visando 
as condições de 
exequibilidade dos 
mesmos. 

 

    
    
    
    
 3Dia de 

Responsabilidade 
Social – evento 
realizado no mês de 
setembro, em 
parceria com os 
Cursos da 
Faculdade Luciano 
Feijão, que desde 
de 2013, vem 
fomentando 
diversas ações 
sociais 

3Envolvimento de 
todos os Cursos da 
Faculdade 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 3: 
Responsabilidade 

Social da Instituição 

4Adoção de posturas, 
comportamentos e 
ações que promovam o 
bem-estar e a 
acessibilidade da 
comunidade acadêmica 
e sociedade local. 
 
5Foram eliminados os 
impactos negativos 
gerados por barreiras à 
acessibilidade no meio 
ambiente natural, 
artificial e do trabalho, 
pois a infraestrutura 
moderna atende as 
exigências da 
Associação Brasileira 
de Normas e Técnicas 
(ABNT) e ao 
Regulamento do 
Núcleo de 
Acessibilidade e 
Inclusão. 
 
6Oferta de grupos de 
pesquisa e grupos de 
estudo vinculados 
especificamente à linha 
da acessibilidade, por 
meio do edital do 
PROIC. 
 
6Projeto Voluntário: 
Construção Social de 
Mercados na 
Promoção do 
Desenvolvimento Local 
Sustentável 
 
7Oferta da disciplina de 
Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS em 
todos os seus cursos. 
 
8Oferta de bolsas de 
estudo a discentes em 
situação econômica 
desfavorável. 
 
9Intercâmbio entre a 
Faculdade Luciano 
Feijão e a Universidade 
de Lisboa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Realização de 
Projeto de Pesquisa e 
Extensão com a 
participação de 
docentes e discentes 
como voluntários 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Promover outras 
iniciativas de pesquisa 
com docentes e discentes 
voluntários ou com a 
captação de recursos 
externos. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
10Fomento a 
participação da 
sociedade, como 
colaboradora, nos 
projetos sociais da 
instituição, propiciando 
o crescimento da 
inclusão social e, 
consequentemente, o 
declínio da 
desigualdade. 
 
11Fortalecimento de 
projetos sociais, por 
meio de sua 
mantenedora, em 
comunidades carentes 
de Sobral, contando 
com o protagonismo da 
Extensão na 
construção e aplicação 
dos projetos sociais. 

10Garantia do 
acompanhamento da 
Gestão Institucional 
para as condições de 
exequibilidade dos 
projetos sociais, em 
comunidades 
carentes de Sobral, 
sob a Coordenadoria 
da Extensão da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

 
11 O lançamento do 
Projeto Maria Bonita 
intitulado: 
"VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO: ORIGEM 
SOCIOLÓGICA, 
ASPECTOS 
JURÍDICOS E 
EFEITOS QUE 
CAUSAM NA VIDA 
DA VÍTIMA “  
Ação do Núcleo de 
Acessibilidade  junto 
às mulheres 
assistidas pelo CRAS 
MIMI MARINHO no 
município de Sobral - 
CE. 
Gratidão as alunas do 
curso de Psicologia 
da Faculdade Luciano 
Feijão pelas ricas 
contribuições ao 
tratarmos da temática 
da Mulher na 
contemporaneidade. 
Na oportunidade as 
alunas do curso de 
Psicologia da 
Faculdade Luciano 
Feijão fizeram uma 
dinâmica e exposição 
de fotos, retratando 
as mais diversas 
formas da mulher se 
organizar e se 
defender dos tipos de 
violências sofridos 
por esta. 
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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, Pesquisa 
e Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para o 

Ensino, Pesquisa 

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. 
 
1Coerência entre as 
políticas de ensino e 
os documentos 
institucionais da 
Instituição.  
Acompanhamento e 
atualização dos 
planos de ensino, 
aproximando a 
aplicação prática dos 
contéudos 
programáticos com o 
mercado de trabalho. 

1Existência de 
coerência entre as 
políticas de ensino e os 
documentos 
institucionais da 
Instituição.  
Acompanhamento e 
atualização dos planos 
de ensino, aproximando 
a aplicação prática dos 
conteúdos 
programáticos com o 
mercado de trabalho.  
 

1Aprimoramento das 
estratégias de ensino, por 
meio de metodologias 
ativas de ensino e 
aprendizagem associada 
ao uso de novas 
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. 
 
2 Com a conclusão 
do mestrado 
interinstitucional 
(MINTER) nas áreas 
de Administração e 
Direito, e o 
andamento do 
Doutorado 
interinstitucional 
(DINTER) em Direito 
(FLF/UFSC), a 
instituição 
proporciona a 
qualificação 
do seu corpo 

2A Gestão Institucional 
deu continuidade à 
conscientização dos 
docentes, discentes e 
técnico-administrativos 
sobre a importância da 
qualificação para o 
crescimento profissional 
e institucional com a 
finalidade do 
fortalecimento da 
promoção e incentivo à 
busca de titulação. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
e Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para o 

Ensino, Pesquisa 
e Extensão 

docente. 

3Contratação de 
Docentes qualificados 
/ titulados para função 
de gestores 
curriculares. 
 
4Qualificação dos 
docentes para o 
aperfeiçoamento dos 
instrumentos de 
avaliação da 
aprendizagem com 
foco no Exame 
Nacional de 
Desempenho dos 
Estudantes – 
ENADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5Estimular a contínua 
formação de grupos 
de estudo e pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 

3Qualificação de 
Docentes do curso de 
Direito para a obtenção 
do título de Doutor. 
 

 
4Implementação de 
questões com foco no 
ENADE nos 
instrumentos de 
avaliação da 
aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Funcionamento de 
grupos de estudo e de 
pesquisa, com 
monitoramento dos 
alunos pelos docentes 
de cada curso. 
 
5Aumento da 

3Atingir um maior número 
de docentes doutores em 
todos os cursos da 
Faculdade Luciano Feijão. 
 
 
4Conscientizar o 
professores para a 
necessidade do uso de 
questões estilo Enade nas 
avaliações e capacitar o 
professor para construir 
questões estino Enade.  
 

4Adequacão da instituição 
ao ensino remoto com o 
apoio do setor de 
Tecnologia da Informação 
(TI), com a aquisição da 
ferramenta Zoom e a 
Plataforma Moodle, 
qualificação dos docentes 
de todos os cursos para a 
utilização dos mesmos.  

Apoio e acompanhamento 
junto aos discentes frente 
aos usos das novas 
tecnologias.  

 
4Implantacão do sistema 
híbrido de ensino. 
 
 
 
 
5Estimular de forma 
contínua, a produção 
científica e sua divulgação 
em eventos, publicações. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5Edital nº 01/2020 do 
Programa de 
Iniciação Científica 
PROIC – Pesquisa e 
Extensão: 

publicado em 
consonância com a 
nova Resolução do 
PROIC; 

aprovou 01 (um) 
Projeto de 
Pesquisa e 
Extensão, tendo 05 
(cinco) professores 
orientadores e 10 
(dez) estudantes 
bolsistas, 
distribuídos 
igualmente pelos 
05 (cinco) Cursos, 
além da 
participação de 
estudantes 
voluntários; 

 
5Projeto de Pesquisa 
e Extensão 2020.1 
“Qualidade de vida: 
eu, você e nós!”: 

participação dos 
docentes e discentes 
nos grupos de estudo e 
de pesquisa. 
 
5Estímulo aos docentes 
para a orientação de 
alunos em projetos de 
Iniciação Científica. 
 
 
5Elaboração de 
processo de seleção 
para alunos 
interessados em 
participar em projetos de 
Iniciação Científica. 

 
5Criação de 
mecanismos que 
estimulem docentes e 
alunos a participarem de 
projetos de Iniciação 
Científica. 

 

5Vivências 
extensionistas que 
promovam interações 
com órgãos públicos 
que tratam da redução 
de danos e riscos 
sociais sobre drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Contemplou mais uma 
área dos programas 
norteadores do MEC, 
dando prosseguimento 
as cultura de Projetos 
interdisciplinares, pois 
envolveu docentes e 
discentes dos cursos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Estimular a interação 
entre a Faculdade e 
Órgãos Públicos para 
promoção da qualidade de 
vida da população a partir 
do conhecimento gerado 
na universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 dar continuidade ao 
projeto aprovado em edital 
que atenda a 
interdisciplinaridade e a 
diretriz curricular do MEC, 
contemplados programas 
norteadores em forma de 
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atendeu a Diretriz 
do MEC Educação 
para a Saúde: 
Promoção da 
Saúde e da 
Qualidade de Vida, 
no entanto, por 
conta da pandemia 
do COVID-19, o 
projeto precisou 
ser suspenso, com 
menos de 01 (um) 
mês de iniciado. 

 

 

 

 

 

5 Portaria nº 03, de 
31 de janeiro de 
2020 - Tornar 
público o 
lançamento dos V 
Encontros 
Acadêmicos da 
Faculdade Luciano 
Feijão e apresentar 
sua nova proposta 
de concepção, 
comprometida em 
função da não 
realização do V 
Encontros 
Acadêmicos, por 
decisão da 
Diretoria 
Financeira. 

 

510ª Expovendas – 
Inovando no 
Varejo. Promovida 
pelo Curso de 
Administração, 
como projeto de 
extensão. Devido a 
pandemia do 
COVID-19, seguiu 
seus trabalhos, de 
forma remota, junto 
aos empresários 
do comércio 
varejista e 
comunidades 
carentes, objeto de 
atenção por parte 
dos estudantes, 

Engenharia Civil, 
Psicologia, 
Administração, Direito e  
Enfermagem, além de 
firmar novas parcerias, 
como é o caso da 
Coordenadoria de 
Políticas sobre Drogas 
de Sobral/Secretaria 
Municipal de 
Saúde/Prefeitura 
Municipal de Sobral 

 

5Formar encontros 
transversais que 
possibilite a troca de 
saberes científicos 
e/ou tradicionais, 
acentuando a 
pluralidade de 
conhecimento entre 
discentes e docentes 
da própria Instituição e 
de outras Instituições 
de Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Elevou o nível de 
desenvolvimento dos 
negócios dos 
pequenos empresários 
que inovaram em 
relação a Modelo de 
Negócio, Marketing, 
Produto e Processo e 
aprofundou o grau de 
conhecimento dos 
alunos. 

 

 

 

 

 

ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Implantar a portaria nº 
03, de 31 de janeiro de 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ampliar o número de 
projetos de extensão nas 
atividades de ensino. 
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com a orientação 
dos professores de 
referido Curso. 

 
5Boletim de 
Oportunidades para 
Instituições de 
Ciência e 
Tecnologia, 
contendo chamadas, 
editais e premiações 
que podem ser 
aproveitadas por 
docentes e discentes 
para submissão de 
projetos: 

Publicou e divulgou 
05 (cinco) edições, 
sendo em abril uma 
edição especial 
para enfretamento 
ao COVID-19; 

Expediu 05 (cinco) 
cartas aos docentes, 
enviadas junto com 
os Boletins de 
Oportunidades, 
destacando os Editais 
de interesse dos 
Cursos da Faculdade 
para submissão de 
Projetos. 

 
6Funcionamento do 
Programa de 
Monitoria para 
discentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Seleção de 
discentes com 
formação básica para 
atuação no Grupo de 
Pesquisa do curso de 
Administração 
vinculado ao diretório 
do CNPq “Trabalho e 
Gestão das 
Organizações”. 

 

 

 

5 Aumento do número 
de oportunidades de 
recursos divulgadas 
em cada Boletim, 
chegando a 55 
(cinquenta e cinco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6O programa de bolsas 
de monitoria proporciona 
os discentes, e os 
prepara para a iniciação 
à docência, estimulando 
e assegurando a 
participação discente em 
programas de monitoria, 
além do próprio 
incentivo. Houve a 
ampliação da 
participação discente em 
programas de monitoria. 
 
 
6 Ampliação de 
membros atuantes no 
GP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 Ampliar a sensibilização de 
docentes e discentes para 
captação de recursos 
externos, utilizando as 
informações do Boletim de 
Oportunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Dar continuidade aos 
Programas de Iniciação 
científica (IC), formação 
complementar e de iniciação 
à docência - monitoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Promover produção 
científica no ano de 2021. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
 
6 Submissão de 
proposta de projeto 
na CHAMADA Nº. 
01/2020 - Processo 
de inscrição 
2020/2021 do 
Programa 
Institucional de 
Bolsas de Iniciação 
Científica e 
Tecnológica da 
FUNCAP 
 
6Acompanhamento 
das atividades 
relacionadas aos 
projetos aprovados 
no Edital nº 01/2020 
do Programa de 
Iniciação Científica 
PROIC – Pesquisa: 
Análise da 
Desigualdade 
Educativa: situação 
do PISA no Brasil, 
coordenado pela 
Professora Dra. 
Joyciane Coelho 
Vasconcelos; A 
Violência Contra 
Mulher no contexto 
da pandemia de 
Covid-19, coordenado 
pela Professora Dra. 
Mércia Cardoso de 
Souza. 
 
6Expedição mensal 
de matérias sobre as 
ações do PROIC, 
contendo depoimento 
de discentes e 
docentes sobre 
experiência de 
participação em 
Programa de 
Iniciação Científica. 
Foram publicadas 03 
matérias no site da 
Faculdade   
 
 
6PORTARIA Nº 07, 
DE 12 DE AGOSTO 
DE 2020. Constituir o 
Comitê Institucional 
do Programa de 

 
 
 
 
6 O pleito resultou na 
única IES privada de 
Sobral selecionada e 
contemplada com duas 
bolsas, porém, por 
razões superiores a 
Faculdade não pôde 
usufruir do incentivo.  
 
 
 
 
 
6 Compartilhamento de 
experiência vividas nos 
projetos que possam ser 
adotados pelos docentes 
e discentes, desde 
aprendizagem técnica e 
metodologia de 
pesquisa, com troca de 
experiência 
multidisciplinar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Sensibilizar discentes 
e docentes para a 
prática de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Criar um Comitê 
Institucional com as 

 
 
 
 
6 Ampliar o acesso de 
Bolsas em outros órgãos de 
fomento, como por exemplo, 
CNPq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Acompanhar o trajeto das 
atividades desempenhadas, 
estimulando ações capazes 
de propagar o conhecimento 
gerado para os demais 
discentes e docentes da 
intuição e comunidade 
externa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Proporcionar maior 
engajamento dos discentes 
e docentes que participam 
do PROIC, dando destaque 
as ações desenvolvidas 
mensalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Dar sequência as 
atividades de 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
Bolsas de Iniciação 
Científico-tecnológica 
(BICT) da Faculdade 
Luciano Feijão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Reunião sobre 
Curricularização de 
Extensão 
Universitária – UVA e 
Faculdade Luciano 
Feijão. 
 
6 Pesquisa FORTEC 
de Inovação ano base 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Evento: “Jornada 
Internacional 
Innovación”. Com a 
participação da 
Coordenadoria de 
Pesquisa e Extensão 
da Faculdade. 
Apresentado durante 
o evento “Webinar: 
Inovação e a 
importância dos 
territórios: estratégia 
em tempos de 
pandemia”. 
 
6Evento: 17ª Semana 
Nacional de Ciência e 
Tecnologia - SNCT, 
promovida pelo 

seguintes competências: 
I – Gerenciar o Programa 
BICT perante a 
Coordenadoria de 
Pesquisa e Extensão 
e perante a Fundação 
Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(FUNCAP), fazendo 
cumprir as normas; 
II – Avaliar o 
desempenho do(a) 
bolsista com base nos 
produtos apresentados 
no 
Seminário de Iniciação 
Científica e no 
Encontros Acadêmicos 
da Faculdade Luciano 
Feijão e por critérios da 
própria Faculdade. 
 
6 Compreender critérios 
sobre atividades de 
ensino, pesquisa e 
extensão como atividade 
complementar e seus 
registros. 
 
6 A participação do 
Núcleo de Inovação 
Tecnológica da 
Faculdade Luciano 
Feijão numa rede 
nacional de gestores de 
inovação e transferência 
de tecnologia. 
 
 
 
 
6 Inserir o nome da 
Instituição em ambientes 
internacionais de 
ecossistema da 
inovação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 A programação da 

responsabilidade do Comitê, 
principalmente nos eventos 
institucionais de divulgação 
da produção científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Aplicar as orientações a 
partir das demandas dos 
docentes que possam ser 
reconhecidas como 
atividade complementar 
 
 
6 Compreender o estágio de 
atuação do NIT.LF frente 
aos demais Núcleos de 
Inovação Tecnológica no 
que diz respeito as 
atividades de proteção de 
propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia 
em Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de Inovação 
(ICT) brasileiras. 
 
6 Ampliar a participação em 
outros eventos 
internacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Participar da 18ª SNCT 
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Ministério da Ciência, 
Tecnologia e 
Inovações (MCTI). 
Em alusão a 17ª 
SNCT, a Faculdade 
Luciano Feijão 
através do Curso de 
Administração, 
registrada como 
atividade 
complementar de 
extensão, promoveu 
o Webinar em 
formato de Mesa 
Redonda com o tema 
“Inteligência Artificial 
– a nova fronteira da 
ciência brasileira e o 
turismo local”. O 
evento contou com 89 
participações 
simultâneas e a 
participação de 
especialistas em 
Inteligência Artificial, 
Marlos Távora - 
Chatbot Maker e 
Açucena Parente - 
IDSoft, e em Turismo 
dois especialistas. 
 
6Evento: Semana 
Global do 
Empreendedorismo. 
Promovido pelo 
Curso de 
Administração, 
através da disciplina 
Gestão 
Empreendedora e 
Desenvolvimento 
Local. Webinar 
“Empreendedores, o 
turismo e o 
desenvolvimento 
local: Inovação e a 
importância dos 
territórios - 
estratégias em 
tempos de 
pandemia”, que 
contou com a 
participação de 
especialistas e da 
apresentação dos 
Projetos dos 
estudantes de 
administração para 
entender a 

SNCT atendeu ao 
objetivo de promover 
diversas atividades para 
popularizar a ciência e a 
tecnologia, 
aproximando-as do dia a 
dia da sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Incluir de forma efetiva 
os estudantes do Curso 
de Administração na 
programação da SGE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

com a mobilização de um 
número maior do público-
alvo, inclusive contando com 
a participação efetiva da 
Rede de Núcleos de 
Inovação Tecnológica do 
Ceará com Sobral como 
polo articulador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Ampliar o número de 
estudantes participantes 
como protagonistas da SGE, 
convidando outros docentes 
a fazerem parte de 
disseminação do 
empreendedorismo como 
gerador do desenvolvimento 
econômico social. 
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importância do 
empreendedorismo 
no desenvolvimento 
local e a 
transversalidade do 
turismo. 
 
6 Evento: Webinar “A 
construção da 
igualdade de gênero 
e a violência contra a 
mulher”, coordenado 
pela Profa. Dra. 
Mércia Cardoso, 
docente do Curso de 
Direito e Professora 
Orientadora do 
projeto de pesquisa 
do PROIC “A 
violência contra a 
mulher no contexto 
da pandemia de 
covid-19”, vinculado 
ao grupo de pesquisa 
“Direitos Humanos e 
Neoconstitucionalism
o” 
 
6 Boletim de 
Oportunidades para 
Instituições de 
Ciência e Tecnologia, 
contendo chamadas, 
editais e premiações 
que podem ser 
aproveitadas por 
docentes e discentes 
para submissão de 
projetos: 
Publicou e divulgou 6 
(seis) edições durante 
o segundo semestre; 
Expediu 6 (seis) 
cartas aos docentes, 
enviadas junto com 
os Boletins de 
Oportunidades, 
destacando os Editais 
de interesse dos 
Cursos da Faculdade 
para submissão de 
Projetos. 
 
6 Formalização junto 
a Coordenadoria de 
Pesquisa e Extensão 
da parceria entre a 
Faculdade Luciano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Constar no 
cronograma de 
atividades ações 
relacionadas ao projeto 
que possam oportunizar 
os estudantes às 
experiências de 
especialistas sobre o 
tema pesquisado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Aumento do número 
de oportunidades de 
recursos divulgadas em 
cada Boletim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Estabelecer como prática 
para os demais projetos a 
criação de eventos e 
minicursos desenvolvidos 
durante o tempo de 
execução dos projetos de 
pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Ampliar a sensibilização de 
docentes e discentes para 
captação de recursos 
externos, utilizando as 
informações do Boletim de 
Oportunidades. 
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Feijão, a 
Universidade Federal 
do Ceará e a 
University 
Massachusetts 
Boston para fins de 
realização da 
pesquisa intitulada 
“Adaptação 
transcultural da 
versão brasileira da 
escala de 
autoeficácia com 
mães brasileiras para 
prevenção de 
obesidade infantil e 
comportamentos 
relacionado” com a 
participação da 
pesquisadora 
Professora do Curso 
de Enfermagem, 
Profa Dra. Denise 
Lima Nogueira. 
 
6Participação da 
Incubadora de 
Empresas 
Compartilhada da 
Faculdade Luciano 
Feijão - INCUBA.LF 
nas reuniões da Rede 
de Incubadoras do 
Ceará: 
30/10 Apresentação 
do Relatório da RIC 
2019; 
11/2 Discussão sobre 
a eleição da nova 
Diretoria da RIC; 
18/12 Apresentação 
da plataforma “VIA 
EVOLUÇÃO” para 
auxiliar no processo 
de incubação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 A INCUBA.LF 
continuou engajada, 
mesmo num ano atípico 
para processos de 
incubação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Aumentar a visibilidade da 
INCUBA.LF no ambiente 
interno e externo, a partir, 
inclusive, do envolvimento 
de docentes e discentes da 
Faculdade Luciano Feijão 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7Encontro Pedagógico 
01/02/2020 

Abertura do Semestre. 
“Educação biocentrica nas 
organizações”, com a 
palestrante Cassia 
Regina Xavier de Andrade  

 
 
 
 
7 Reunião Pedagógico 

01/02/2020 Reunião com o 
corpo docente do Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão. 
 
 
 
 
 
 
7 Colação de Grau 2019 
13/03/2020 

Evento institucional vinculada 
ao Projeto Político 
Pedagógico e ao Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional da Faculdade 
Luciano Feijão. 
 
7Acolhida dos Calouros  
Semana de Integração  
17,18, 19 e 20/02/2020  
Boas-vindas aos calouros e 
veteranos  

 17 de fevereiro de 2020 
Tema: Visita guiada à 
Biblioteca.   
Sala: 34 – 3º Andar  
Horário: 18:30 às 20:10hs 
18 de fevereiro de 2020 
Mesa Redonda – Egressos, 
Empresa Júnior FLF de 
Academia de Startup  

7 Ação institucional, 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e PDI 
da Faculdade Luciano 
Feijão (FLF). Além de 
desejar boas-vindas aos 
professores da instituição, 
conversar sobre assuntos 
importantes referentes à 
instituição como também 
assuntos específicos aos 
cursos. 

 
7 Ação institucional, 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e PDI 
da Faculdade Luciano 
Feijão. Além de desejar 
boas-vindas aos 
professores da instituição, 
conversar sobre assuntos 
importantes referentes à 
instituição como também 
assuntos específicos aos 
cursos. 
 
7 Ação com objetivo de 
formar alunos preparados 
para o mercado de trabalho 
promovendo junto a 
sociedade comportamentos 
éticos e profissionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Motivar os docentes 
através de palestras, 
oficinas, encontros 
agradáveis na intenção de 
iniciamos um semestre 
acolhedor junto aos 
discentes.   
- Apresentar e envolver 
todos os docentes da 
instituição com relação as 
diretrizes do semestre que 
se inicia 
 
7 Planejar ações para o 
semestre no sentido de 
envolver os discentes 
alinhando a teoria e 
prática. 
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Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Mercado de Trabalho: 
Acadêmicos e Egresso  
Convidados: Professores do 
Curso e Egressos atuantes 
no mercado de trabalho.  
Sala: 34 – 3º Andar  
Horário: 18:30 às 20:10hs 
19 de fevereiro de 2020  
Tema: Conhecendo a 
Faculdade Luciano Feijão  
- Coordenadoria de Pesquisa 
e Extensão 
- Representante do Setor de 
Publicações  
- Representante do 
Nivelamento 
- Núcleo de Atividades 
Complementares 
- Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico   
- Assessoria de 
Comunicação e Ouvidoria 
- Comissão Própria de 
Avaliação  
Auditório – 2ºAndar  
Horário: 18:30 às 20:10hs 
20 de fevereiro de 2020 
Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão – Apresentação do 
Núcleo e Serviços  
Tema: Varal das 
possibilidades 2020 
Sala 34 - 3º Andar  
Horário: 18:30 às 20:10hs 
 
7Oficina 
13/03/2020 
Pesquisa em Base de Dados 
Conhecendo as bases de 
dados e interagindo com os 
principais buscadores 
acadêmicos 
Ação foi realizada pela 

plataforma ZOOM e ambiente 

virtual MOODLE. 

Organizadores: 

Prof Dra Fabiana Almeida; 
Prof Mestre  Sérgio Corrêa e 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

participação da Ex-Bolsista 
de Iniciação Científica do 
PROIC, Natchecy Reis. 
 
 
7 Palestra  
14/03/2020 
Imposto de renda: do cálculo a 
utilização dos recursos na 
economia. 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE. 
 
 
 
 
 
7 Palestra 
20/04/2020 - Comentários as 
Medidas Provisórias 
atinentes aos Contratos de 
Trabalho – COVID-19. 
Palestrante: Dra. Bruna Frota 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Palestra - 20/04/2020 - 
Dialogando sobre os 
Objetivos do 

7 Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e do Curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a pesquisa 
junto aos discentes. Oficina 
sobre Pesquisa em Base 
de dados no laboratório de 
informática. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação as 
disciplinas correlatas ao 
tema. 
 
7Ação vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e 
Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação à 
disciplina de Direito e 
Legislação Social 
 
 
 
 

 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Político 
Pedagógico e do Curso 
de Administração da 
Faculdade Luciano 
Feijão que fomenta a 
pesquisa junto aos 
discentes. Oficina sobre 
Pesquisa em Base de 
dados no laboratório de 
informática. 
 
 
 
 
 
7Apresentar aos alunos, 
através de dados reais, 
o que a arrecadação de 
imposto de renda 
representa na 
importância do 
desenvolvimento da 
economia. Além da 
apresentação da 
alocação dos recursos 
na administração 
pública, será realizado 
demonstração do 
cálculo de arrecadação. 
7 Alertar os discentes 
sobre:  
- A pandemia mundial 
ocasionada pelo COVID-
19 desencadeou uma 
série de alterações em 
todas as estruturas do 
direito, sendo necessário 
um remanejamento e 
adequação a fim de 
acompanhar a 
necessidade da sociedade 
e proteção dos direitos, 
mais especificamente 
relacionadas a 
manutenção do emprego. 

- Na ocasião os alunos 
sanaram grande 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
Sustentável”. 
Palestrante: Dr. Francisco 
Eden Paiva Fernandes 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
7 Palestra - 22/04/2020 
"Política Municipal de 
Educação Ambiental de 
Sobral – Avanços e 
Desafios" 
Palestrante: Margareth Muniz 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
7 Palestra On line - 
22/04/2020 
Educação Financeira em 
tempos de COVID – 19. 
Palestrante: Vicente Gomes 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7Bate papo - 23/04/2020 
"Lições da Pandemia 
COVID-19: decisões 
tomadas e oportunidades 
num caso real". 
Convidado: Empresário 
Fernando Hélio  
Grupo Sobral Gráfica 

 
 
 
 
 
 
7 Ação vinculada à 
disciplina de Gestão 
Ambiental e 
Responsabilidade Social do 
curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta o 
fortalecimento da 
aprendizagem dos alunos 
via palestras. 
 
 
7 Ação vinculada a 
disciplina de Gestão 
Ambiental e 
Responsabilidade Social do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta o 
fortalecimento da 
aprendizagem dos alunos 
via palestras. 
 
 
 
7 Ação vinculada ao curso 
de Administração em forma 
de debate a respeito do 
atual momento de 
pandemia e seus impactos 
na economia e educação 
financeira e interligado a 
disciplina de Matemática 
Financeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 

quantidade de dúvidas e 
rechaçando inverdades 
trazidas pelos 
empresários, tendo 
acesso a verdade e, 
com a função de 
espalhar a informação 
correta a população em 
que estão inseridos. 
 
7- Apresentar aos alunos 
assuntos e questões 
relacionadas aos avanços 
e desafios do 
Desenvolvimento 
Sustentável.  

- Despertar nos 
discentes a 
interdisciplinaridade 
através da integração 
da teoria e prática na 
visita técnica. 
7 Incentivar o alunado 
sobre o tema abordado, o 
qual foi a Política 
Municipal de Educação 
Ambiental de Sobral onde 
as questões relacionadas 
aos avanços e Desafios 
foram problematizadas.  

- Despertar nos 
discentes a 
interdisciplinaridade 
através da integração 
da teoria e prática na 
visita técnica. 
 
7- Fornecer informações 
atuais da economia e 
integrá-las ao conteúdo 
ministrado; 
- Debater o impacto atual 
e posterior do Corona 
vírus na economia; 
- Debater formas de 
economizar nesse 
período; 
- Debater formas de 
redução de custos das 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
 
 
 
7Palestra On line: 
24/04/2020 
Dados e matemática: como 
obter informação para um 
melhor gerenciamento 
empresarial. 
Convidado: Edmilson Moreira 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
7Palestra - 25/04/2020 
A pesquisa científica no 
ensino superior 
Palestrante: Celina Olivindo 
Organização: 
Celly Fernandes e Georgia 
Bezerra 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
 
 
7Egresso na FLF - 
28/04/2020 
Egresso na FLF com Bate 
papo: Planejamento 
Estratégico da empresa 
DIAMANTES. 
Egresso convidado 
Carlos Ruvens Ponte  

7 Ação vinculada ao 
Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional e Projeto 
Pedagógico do Curso do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e suas 
atividades. 
 
 
 
 
 
7 Ação vinculada ao curso de 
Administração na disciplina de 
Matemática, como também 
fornecer conteúdo acerca da 
importância da utilização de 
dados e da matemática na 
construção de informações 
que tornem possível a 
melhoria da gestão 
empresarial. 
 
 
 
 
 
 
7 Ação inter cursos e 
vinculada à disciplina de 
Metodologia Científica e 
Tecnológica dos cursos de 
Administração, Psicologia e 
Engenharia Civil da 
Faculdade Luciano Feijão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

empresas em pelo período 
de isolamento social. 

- Despertar nos 
discentes a 
interdisciplinaridade 
através da integração 
da teoria e prática na 
visita técnica. 
 
7 Incentivar os 
discentes sobre as 
oportunidades em 
diversos cenários: 
 - Na ocasião, o 
convidado apresentou a 
empresa, contextualizou 
o cenário vivenciado 
expondo as estratégias 
adotadas como plano de 
contingenciamento, tais 
como: Estratégias essas 
na área financeira, 
gestão de pessoas, 
relacionamento com o 
mercado e operações 
produtivas. 
 
7- Fornecer informações 
atuais da economia e 
integrá-las ao conteúdo 
ministrado; 
- Construir com alunos um 
debate sobre BIG Data e 
sua utilização juntamente 
com a matemática para 
construir soluções 
inovadoras 

- Debater formas de 
redução de custos das 
empresas em pelo 
período de isolamento 
social. 
7Apresentar de forma 
objetiva, esclarecedora os 
princípios da ciência e 
compartilhou dados 
parciais de sua tese de 
doutorado em 
administração.  
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Executivo da DIAMANTES.  
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
7 XI Feirão do Imposto 
III Fórum de Gestão em 
Tributos  
Dia D sem Impostos 
 “Mais Brasil Menos 
Impostos.” 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
PALESTRANTES 
HIDELBRANDO ANDRADE 
MARIO MACEDO 
RAFAEL FURTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 XI EXPOVENDAS 
Maio de 2020 
Espaço do Conhecimento 
Tema Central: Inovando no 
varejo 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
1ª PALESTRA: MODELO 
DE NEGÓCIO 

 
 
7 Ação vinculada ao Projeto 
de Desenvolvimento 
Institucional e Projeto 
Pedagógico Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão que fomenta a 
interdisciplinaridade e o amplo 
conhecimento do discente 
com relação às disciplinas do 
curso e suas atividades. 
 
 
 
 
 
7- O objetivo da ação é 
apresentar a função social 
dos tributos e conscientizar 
os consumidores sobre a 
importância de uma 
reforma tributária no país. 
Contamos com a 
participação dos alunos do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão, 
alunos dos demais cursos e 
o público em geral, formado 
por advogados, contadores 
e demais profissionais, 
como também 
universitários de outras IES 
pública e privada e alunos 
de ensino médio e escolas 
técnicas.  
- O objetivo da ação é 
proporcionar aos alunos um 
conhecimento prático dos 
tributos e carga tributária, 
municipal, estadual e 
federal. Realizamos o 
Fórum Tributário nos dias 
27, 28 e 29 de maio, onde 
participaram o contador 
Hidelbrando Andrade, o 
empresário Mário Macedo 
e o advogado Rafael 
Furtado. Ocorreu um rico 

- Tratar de uma tese 
inovadora que está 
colaborando com nova 
teoria no campo da 
administração.  

- Fornecer e fortalecer 
conteúdos já 
ministrados em aula 
para os acadêmicos 
 
7 Objetiva estreitar o 
relacionamento da 
Instituição e seus ex-
alunos, desencadeando 
ações de aproximação, 
contato direto e 
permanente, por todas as 
formas de comunicação 
possíveis e viáveis, 
incluindo um espaço on-
line.  
 
 
 
7- Promover a extensão, 
aberta à participação 
popular, visando à difusão 
de conhecimentos   
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

IDEALIZADORA DA 
WEBINAR: Profª Rita Lopes 
e Profª Alcineide 
DATA: 06 de Maio 
2ª PALESTRA: GESTÃO DE 
PESSOAS: A LIDERANÇA 
EM TEMPOS DE 
TRANSFORMAÇÃO 
IDEALIZADORA DA 
WEBINAR: Profª Rita Lopes 
DATA: 20 de Maio 
3ª PALESTRA: INOVANDO 
NO VAREJO: COMO OS 
CHATBOTS PODEM 
AUMENTAR SUAS 
VENDAS? 
IDEALIZADOR DA 
WEBINAR:  Profª Leandro 
Vasconcelos 
DATA: 28 de Maio 
4ª PALESTRA: INOVANDO 
NO VAREJO: 
PROMOVENDO O 
EMPREENDEDORISMO E O 
DESENVOLVIMENTO 
LOCAL EM COMUNIDADES 
DO MUNICÍPIO DE 
SOBRAL 
IDEALIZADOR: Profª Dra. 
Teresa Mota 
DATA: 21 de Maio 
 
7 Debate 
23 de maio de 2020 
Debate da Economia Atual 
por meio de Questões 
Filosóficas e Econômicas 
Palestrantes e 
Organizadores: Mestre Zilah 
Ribeiro e Dr. Clistenes 
Chaves. 
 
 
 
7 III Mostra de Estágio 
Olhares para a Gestão 
Estágio Supervisionado 

diálogo durante três 
webinar sobre: o desafio 
das empresas (Hidelbrando 
Linhares), sobrevivência do 
empreendedor (Mario 
Macedo) e medidas 
provisórias na pandemia 
(Rafael Furtado).  - E neste 
ano com o desafio de ser 
de forma on- line, devido a 
pandemia junto a 46 
empresas participantes 
 
7- Evento institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e ao 
Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional da Faculdade 
Luciano Feijão. 
- Entender a prática da 
administração na 
conjuntura empresarial por 
meio da exposição no 
segmento do tema 
abordado, palestras, 
oficinas, minicurso 
organizadas e mesa 
redonda, organizadores por 
docentes e discente na 
intenção de proporcionar 
aos participantes internos e 
externos a ampliação de 
conhecimentos e 
pensamento reflexivo, entre 
eles, científicos, culturais e 
técnicos, como também 
auxiliar na formação de 
futuros profissionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Proporcionar aos 
discentes o contato com 
as diversas 
possibilidades de 
atuação do 
administrador 
fomentando o contato 
dos discentes com 
diversos tipos de 
profissionais.  
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

IApresentações em Julho 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7III Mostra de Estágio 
Soluções em Gestão 
Empresarial  Estágio 
Supervisionado 
IIApresentações em Julho 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Egresso na FLF 
01/06/2020: Como agregar 
valor e diminuir desperdícios 
em uma área produtiva. 
Palestrante e Egressa: 
Beatriz Freitag 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7- Ação vinculada ao Projeto 
Pedagógico Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão que fomenta a 
interdisciplinaridade e o amplo 
conhecimento do discente 
com relação às disciplinas do 
curso e suas atividades. 
- Debate sobre a conjuntura 
econômica e possíveis 
caminhos com base na teoria 
econômica e filosófica. 
 
 
 
 
7 - Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e suas 
atividades.  
- Atividade por meio de 
apresentação dos trabalhos 
orientados pelos professores 
da disciplina de Estágio 
Supervisionado I do 7º 
período do Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão.  
- Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE. 
 
7- Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 

 
7- Apresentar a atuação 
de governos (com ênfase 
no brasileiro) em meio à 
Pandemia de Corona 
vírus.  
- Apresentar as  medidas 
de Políticas Públicas 
utilizadas adotadas, com 
suas diretrizes explicadas 
pela teoria econômica e 
avaliadas por meio de 
questões filosóficas.  

- Informar sobre 
diversos aspectos 
atuais, pode-se fazer 
conjecturas para o 
futuro a partir do que 
está sendo discutido. 
7 Habilitar os discentes 
com relação aos 
aspectos de observação 
e pesquisa e 
desenvolvimento de 
trabalhos teóricos 
alinhados a prática nas 
diversas áreas da 
Administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Habilitar os discentes 
com relação aos 
aspectos de observação 
e pesquisa e 
desenvolvimento de 
trabalhos teóricos 
alinhados a prática nas 
diversas áreas da 
administração.  
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
7 Bate papo - 09/06/2020 
Educação Corporativa: Um 
diferencial para a 
competitividade das 
organizações 
Palestrante: Ingrid Unias 
Goes Guerra. 
 
 
 
 
 
7Exposição de 
Empreendedores  
Apresentação e exposição das 
empresas e portfólios criados 
por alunos do 1º semestre 
23/06/20202 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
 
7 O novo cenário na retomada 
do turismo  
Ação entre instituições 
10 de Junho de 2020. 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
 
7 Encontro Pedagógico 
01/08/2020 - Abertura do 
Semestre. 

Palestrante: Renê Vieira 
Dinelli 
Psicólogo Educacional e 
Psicoterapeuta. 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
 

Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e suas 
atividades.  
- Atividade por meio de 
apresentação dos trabalhos 
orientados pelos professores 
da disciplina de Estágio 
Supervisionado II do 8º 
período do Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão.  
- Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE. 
- A ação culminará na 
elaboração de um Resumo 
Expando, baseado no 
Relatório de Estágio e 
publicado no setor de 
publicação da Faculdade: 
Seminários Temáticos Edição 
2020.1: Relatos de 
Experiência de Estágio em 
Administração. 
 
7- Ação vinculada ao 
Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional e Projeto 
Pedagógico Curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e suas 
atividades. 
- Ação com objetivo de 
apresentar como os 
conteúdos teóricos de 
Administração se comportam 
na prática dentro das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Objetiva estreitar o 
relacionamento da 
Instituição e seus ex-
alunos, desencadeando 
ações de aproximação, 
contato direto e 
permanente, por todas as 
formas de comunicação 
possíveis e viáveis, 
incluindo um espaço on-
line.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Investigar como 
acontece o processo de 
Educação corporativa 
nas empresas 
conectando teoria e 
prática; 
- Compreender a 
importância do processo 
de desenvolvimento nas 
organizações para 
torná-la mais 
competitiva; 
- Compartilhar 
conhecimentos e dúvidas 
com especialista da área 
de Educação\ T&D. 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

7Colação de Grau 2019 
14/08/2020 

Evento institucional vinculada 
ao Projeto Político 
Pedagógico e ao Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional da Faculdade 
Luciano Feijão. 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
7EGRESSO NA FLF - 14 de 
agosto de 2020 
Egressos do curso de 
Administração retornam à 
Faculdade Luciano Feijão. 
Tema Central: Processo 
investigativo do Trabalho de 
Conclusão de Curso 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
7Acolhida dos Calouros - 
Semana de Integração  
Agosto e Setembro de 2020 
Boas-vindas aos calouros e 
veteranos  

31 DE AGOSTO DE 2020 
ORGANIZADOR: Francisco 
Eliandro Souza do Nascimento 
CONVIDADOS: Teresa Mota, 
Doriane Prado e Lídia Lourinho 
TEMA: Extensão Universitária, 
CPA e Acessibilidade.  

01 DE SETEMBRO DE 2020 
ORGANIZADOR(A): Profa. 
Me. Suely Moretto 
CONVIDADOS: Prof. Leandro 
Vasconcelos e Prof. Zé 
Wellington 
TEMA: Protagonismo na 
Faculdade e Academia de 
Startup.  

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
7Palestra - 09/09/2020 
Dia do Administrador: 
Competências 

organizações. Momento de 
conectar teoria e prática.  
- A ação contempla a vinda de 
um egresso para falar além 
dos conteúdos a sua 
colocação no mercado de 
trabalho. 
 
 
7 Ação vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e Projeto 
de Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão que fomenta o 
amplo conhecimento do 
discente com relação à 
disciplina de Gestão de 
Pessoas I, com o objetivo de 
apresentar como os 
conteúdos teóricos de 
Administração se comportam 
na prática dentro das 
organizações. Momento de 
conectar teoria e prática. 
 
7 Ação realizada na disciplina 
de Comunicação Empresarial 
para alinhamento da teoria e 
prática objetivando expor os 
trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos de uma forma 
dinâmica para todo o grupo e 
demais acadêmicos do curso. 
A referida ação acontece 
duas vezes no ano. 
 
 
7 Ação institucional vinculada 
ao Projeto Político 
Pedagógico da Faculdade 
Luciano Feijão, com intuito de 
realizar a integração dos 
ingressantes do Curso de 
Administração 
 
 
 
7 Ação institucional, vinculada 
ao Projeto Político 
Pedagógico e PDI da 
Faculdade Luciano Feijão 

 
 
7 Despertar nos discentes 
o interesse pela prática 
através de criação de 
empresas e portfólios 
buscando sempre associar 
os conhecimentos teóricos 
desenvolvidos em sala de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Motivar os docentes 
através de palestras, 
oficinas, encontros 
agradáveis na intenção de 
iniciamos um semestre 
acolhedor junto aos 
discentes. 
- Apresentar e envolver 
todos os docentes da 
instituição com relação as 
diretrizes do semestre que 
se inicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Objetiva estreitar o 
relacionamento da 
Instituição e seus ex-
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

Empreendedoras, 
Emocionais e Tecnológicas 
para Cenários em Mudanças 
Palestrante: Fred Pinho 
Debatedor: Prof. José 
Wellington Alves  
Grangeiro Filho 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
7 Oficina - 10 e 17/09/2020 
Elaboração de projetos: 
Facilitadora: Gisele Antenor 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
7 OFICINA: 19/09/2020 
Cidades Inteligentes e 
Sustentáveis 
Convidada: Suiany Teixeira 
Barbosa Morais - Coordenadora 
de Políticas Econômicas da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico – PMS. 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
7 VI Mostra de Estágio 
Supervisionado II:   
Soluções em Gestão 
Empresarial 
22 e 29/07/2020  
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(FLF). Além de desejar boas-
vindas aos professores da 
instituição, conversar sobre 
assuntos importantes 
referentes à instituição como 
também assuntos específicos 
aos cursos. 
 
7 Ação com objetivo de 
formar alunos preparados 
para o mercado de trabalho 
promovendo junto a 
sociedade comportamentos 
éticos e profissionais. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ação vinculada ao Projeto 
de Desenvolvimento 
Institucional e Projeto 
Pedagógico Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão que fomenta a 
interdisciplinaridade e o amplo 
conhecimento do discente 
com relação às disciplinas do 
curso e suas atividades. 
 
 
 
 
7- Apresentar o curso de 
Administração aos 
discentes, como também 
todos os serviços prestados 
pela FLF.  
 
- Entender o 
posicionamento do Curso 
dentro da Instituição 
interligado aos setores e 
coordenações, como 
também no mercado de 
trabalho com intuito de 
oferecer ao acadêmico uma 
formação profissional de 
qualidade, sempre dando 

alunos, desencadeando 
ações de aproximação, 
contato direto e 
permanente, por todas as 
formas de comunicação 
possíveis e viáveis, 
incluindo um espaço on-
line.  
 
 
 
7 Incentivar os discentes a 
participarem e 
aproveitarem todo o tripé 
ofertado pela Faculdade 
desde seu ingresso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Proporcionar de forma 
interativa conceitos e 
práticas que estão sendo 
discutidos e impacta 
diretamente no mercado 
de trabalho. 
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7PALESTRA - 17/10/2020 
Gestão Ambiental e 
Processos Industriais 
Palestrante: Taisa Sandoli 
Rossetto 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE 

 
7 BATE PAPO  - 31/10/2020 
Conceitos e experiências de 
CoWorking 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
 
 
7 PALESTRA 
17/10/2020 
Palestre sobre Atualidades em 
Economia  

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 

 
7 BATE PAPO - 31/10/2020 
 Lifelong Learning:  
Aprenda novos 
conhecimentos o tempo todo  
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
 
 
 
 

visibilidade da integração 
entre teoria e prática.  
 
 
 
 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Pedagógico do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta o 
fortalecimento da 
aprendizagem dos alunos e 
a comemoração do Dia do 
profissional de 
Administração. 
 
 

 
 

 
7 Ação institucional 
alinhada ao Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional incentivando a 
aprendizagem através de 
parcerias firmadas, afim de 
desenvolver nos alunos e 
comunidade em geral, o 
estímulo 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
 
 
 
 
 
 
 
7- Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 

7-Incentivar a 
elaboração e 
gerenciamento de 
projetos para captação 
de recursos 
- Integrar teoria e prática 
 
7 Fomentar a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e 
suas atividades 
 
 
 
 
7- Incentivar a vivência 
prática do estudante de 
Administração da referida 
instituição, dentro de um 
contexto empresarial real 
e dinâmico, por meio da 
realização de uma 
Proposta de Consultoria 
nas empresas escolhidas 
pelos alunos, como 
Concedente de estágio. 

- Habilitar os discentes 
com relação aos 
aspectos de observação 
e pesquisa e 
desenvolvimento de 
trabalhos teóricos 
alinhados a prática nas 
diversas áreas da 
administração.  
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7 CASE - Case: 
Universidade em rede da 
TOTVS - 05/11/2021 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
 
 
 
 
 
 
 
7BATE PAPO - 28/11/2020 
Ciências Sociais e 
Administração no Mundo 
contemporâneo – pensando 
as relações entre setor 
público e setor privado a 
partir de Mariana Mazzucato 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 

 
 
 
 
 
 
 
7Palestra - 14/11/2020 
Princípios Básicos de 
Finanças Pessoais e 
Investimentos 
Convidado: Dr. Diego 
Carneiro 
Mediadores: Joyciane 
Coelho e Leandro 
Vasconcelos 
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 
 
 
7Bate Papo - Gestão em 
Tempo de Crise: 14/11/2020 
Palestrante: Felipe Máximo 

Administração da 
Faculdade Luciano Feijão, 
que delibera e fomenta a 
necessidade da realização 
de ações práticas na 
disciplina que promovam o 
pleno desenvolvimento 
acadêmico do discente.  
- Atividade por meio de 
apresentação dos trabalhos 
orientados pelos professores 
da disciplina de Estágio 
Supervisionado II do 8º 
período do Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão.  
- Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE. 

- A ação culminará na 
elaboração de um Resumo 
Expando, baseado no 
Relatório de Estágio e 
publicado no setor de 
publicação da Faculdade: 
Seminários Temáticos 
Edição 2020.1: Relatos de 
Experiência de Estágio em 
Administração. 
 
7Ação vinculada às 
disciplinas de Gestão 
Ambiental e 
Responsabilidade Social/ 
Organização, Sistemas e 
Métodos do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta o 
fortalecimento da 
aprendizagem dos alunos 
via educação formal e não 
formal. 
 
 
7Ação vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e 
Projeto de 
Desenvolvimento 

 
7- Apresentar aos alunos 
assuntos e questões 
relacionadas aos avanços e 
desafios do Desenvolvimento 
Sustentável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7- Incentivar o alunado 
sobre o tema abordado, 
avanços e desafios 
problematizados.  
- Despertar nos discentes 
a interdisciplinaridade 
através da integração da 
teoria e prática. 
 
 
 
 
7 Apresentar e 
incentivar os discentes 
sobre as oportunidades 
em diversos cenários 
 
 
 
7- Proporcionar de forma 
interativa conceitos e 
práticas que estão sendo 
discutidos e impacta 
diretamente no mercado 
de trabalho.  

- Estimular uma 
aprendizagem que é 
perseguida ao longo da 
vida, uma aprendizagem 
flexível, diversificada e 
disponível em diferentes 
momentos e em 
diferentes lugares, ou 
seja, um aprendizado 
intencional, seja formal, 
não formal ou informal.  
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Coordenador de Sucesso do 
Cliente – Fortes Tecnologia e 
F5 Automação Comercial. 
Economista, graduado pela 
Universidade Federal do 
Ceará (UFC), MBA em 
Gerenciamento de Projetos 
pela Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA). 
 
 
 
7Bate papo - 28/11/2020 
(Re) Descobrindo o 
Teletrabalho, na perspectiva 
do Comportamento 
Organizacional, da Gestão 
de Pessoas e do Direito 
Professores envolvidos: 
Fabiana Almeida 
Guilherme Balbuena 
Sérgio Corrêa 
Clauber Brayner 

 
7 Ciclo de Palestras - 
Novembro  
PITSTOP Cultural  
Atividade de Marketing 
Cultural 
Tema Central: Casa do 
Capitão Mor: história, cultura 
e marketing 
7 III MOSTRA DE ESTÁGIO 
I 
Olhares para a Gestão  
Novembro e Dezembro  
Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e suas 
atividades. 
 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 
Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
com relação a 
multidisciplinaridade. 

7 Ação vinculada ao 
Projeto Pedagógico do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta o 
fortalecimento do ensino-
aprendizagem, 
aprendizagem dos 
discentes em teoria e 
prática dos alunos. 
 
 
 
 
 
7Ação está vinculada ao 
Projeto Pedagógico do 
Curso e tem como o 
objetivo apresentar como 
os conteúdos teóricos de 
Administração se 
comportam na prática 
dentro das organizações.  
Momento de conectar 
teoria e prática. 
 

7- Investigar como 
acontece o processo de 
Educação corporativa nas 
empresas conectando 
teoria e prática; 
- Compreender a 
importância do processo 
de desenvolvimento nas 
organizações para torná-la 
mais competitiva; 
- Conhecer estratégias e 
metodologias modernas 
utilizadas para capacitar 
colaboradores. 
- Compartilhar 
conhecimentos e dúvidas 
com especialista da área de 
Educação. 
 
7- Compartilhar e construir 
conhecimento com os 
alunos de outros períodos 
para que eles possam 
conhecer a disciplina e 
sua dinâmica por meio de 
debates e conjunturas 
contemporâneas de temas 
estratégicos pertinentes às 
atuais configurações do 
sistema capitalista;   
- Problematizar questões 
estruturais e conjunturais 
inscritas nas 
configurações sociais, 
culturais, políticas, 
econômicas e ambientais 
que atravessam o 
fenômeno da Pandemia;  
- Fortalecer parcerias 
institucionais com outros 
centros, faculdades e 
universidades. 
 
7 Apresentar e 
incentivar os discentes 
sobre as oportunidades 
em cenários 
econômicos.  
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7 EXPOSIÇÃO DE 
EMPREENDEDORES  
Apresentação e exposição das 
empresas e portfólios criados 
por alunos do 1º semestre 
01/12/2020 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE. 
 
 
7 LANÇAMENTO DO NOVO 
ESPAÇO DA  
EMPREA JR 
O empreendedorismo como 
habilidade profissional 
02/12/2020 
 
 
 
7 BATE PAPO 
Excelência da Gestão 
Aeroportuária 
09/12/2020 

Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e 
ambiente virtual MOODLE 

 
 
 
 
7 Varejo 4.0 – Mais Competitivo 
– SEBRAE, FLF, SENAC 
SETEMBRO 
OUTUBRO 

 
 
 
 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Pedagógico do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade, o 
debate crítico, a formação 
humanista e cidadã 
socialmente 
compromissada, 
eticamente referenciada e 
ambientalmente 
responsável junto ao corpo 
discente nas suas múltiplas 
relações com o corpus 
disciplinar e curricular do 
curso, suas   atividades e a 
sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico da 
Faculdade Luciano Feijão, 
com intuito de realizar a 
integração dos alunos dos 
Cursos ofertados pela FLF. 
Como também de acordo 
com o PPC onde cita que a 
proposta pedagógica do 
curso se propõe a formar 
profissionais com 
mentalidade inovadora, 
empreendedora, criativa, 
com motivação, estímulo, 
responsabilidade e ética, 
entre outras competências. 
 
7 Ação institucional está 
vinculada ao Projeto 

 
 
 
 
7 Despertar nos 
acadêmicos e futuros 
profissionais uma 
mentalidade inovadora, 
empreendedora, 
criativa, com motivação, 
estímulo, 
responsabilidade e 
ética, entre outras 
competências 
 
 
 
 
 
 
7- Apresentar de forma 
objetiva por meio da 
interdisciplinaridade 
uma nova perspectiva 
do Comportamento 
Organizacional, da 
Gestão de Pessoas e do 
Direito 
 
 
 
 
 
 
 
7 Disseminar a cultura nos 
jovens universitários da 
Faculdade Luciano Feijão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Habilitar os discentes 
com relação aos aspectos 
de observação e pesquisa 
e desenvolvimento de 
trabalhos teóricos 
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DEZEMBRO 

Palestra – via plataforma 
google meet. 
 

 
 
 
 
8 EVENTO: SEMANA DA 
INTEGRAÇÃO DA 
ENGENHARIA CIVIL 2020.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Político Pedagógico da 
Faculdade Luciano Feijão, 
com o intuito de realizar a 
integração dos discentes 
do Curso de Administração, 
envolvendo as disciplinas 
de Pesquisa de Mercado e 
Pesquisa Operacional e 
Gestão de Serviços e 
Terceirização.  A proposta 
para a realização do 
sábado letivo está alinhada 
ao Projeto Político 
Pedagógico do Curso de 
Administração. 
 
7 Ação vinculada ao 
Projeto Pedagógico do 
Curso de Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade, o 
debate crítico, a formação 
humanista e cidadã 
socialmente 
compromissada, 
eticamente referenciada e 
ambientalmente 
responsável junto ao corpo 
discente nas suas múltiplas 
relações com o corpus 
disciplinar e curricular do 
curso, suas   atividades e a 
sociedade. 
7 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico da 
Faculdade Luciano Feijão. 
 
 
 
 
 
7- Ação vinculada ao 
Projeto Político Pedagógico 
e Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional do curso de 

alinhados a prática nas 
diversas áreas da 
Administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Despertar nos 
discentes o interesse 
pela prática através de 
criação de empresas e 
portfólios buscando 
sempre associar os 
conhecimentos teóricos 
desenvolvidos em sala 
de aula. 
 
 
 
7 Entender o 
posicionamento do 
Curso dentro da 
Instituição interligado 
aos setores e 
coordenações, como 
também no mercado de 
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Administração da 
Faculdade Luciano Feijão 
que fomenta a 
interdisciplinaridade e o 
amplo conhecimento do 
discente com relação às 
disciplinas do curso e suas 
atividades.  
- Atividade por meio de 
apresentação dos trabalhos 
orientados pelos professores 
da disciplina de Estágio 
Supervisionado I do 7º 
período do Curso de 
Administração da Faculdade 
Luciano Feijão.  
- Ação foi realizada pela 
plataforma ZOOM e ambiente 
virtual MOODLE. 

- A ação culminará na 
elaboração de um Resumo 
Expando, baseado no 
Relatório de Estágio e 
publicado no setor de 
publicação da Faculdade: 
Seminários Temáticos 
Edição 2020.1: Relatos de 
Experiência de Estágio em 
Administração. 
 
 
7 Ação realizada na 
disciplina de Comunicação 
Empresarial para 
alinhamento da teoria e 
prática objetivando expor 
os trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos de uma forma 
dinâmica para todo o grupo 
e demais acadêmicos do 
curso. A referida ação 
acontece duas vezes no 
ano. 
 
 
7 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico da 
Faculdade Luciano Feijão 

trabalho com intuito de 
oferecer ao acadêmico 
uma formação 
profissional de 
qualidade, sempre 
dando visibilidade da 
integração entre teoria e 
prática. 
 
7 Formar profissionais 
com mentalidade 
inovadora, 
empreendedora, 
criativa, com motivação, 
estímulo, 
responsabilidade e 
ética, entre outras 
competências. 
 
 
 
 
 
7Entender o 
posicionamento do 
Curso dentro da 
Instituição interligado 
aos setores e 
coordenações, como 
também no mercado de 
trabalho com intuito de 
oferecer ao acadêmico 
uma formação 
profissional de 
qualidade, sempre 
dando visibilidade da 
integração entre teoria e 
prática. 
 
8 Ao apresentar a 
estrutura da instituição 
aos ingressantes do 
curso de engenharia 
civil, a instituição 
mostra os recursos 
disponíveis aos 
discentes, sejam 
equipamentos de 
laboratórios ou acervo 
da biblioteca, e 
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objetivando apresentar que 
nem só de criar um negócio 
do zero vive o 
empreendedor.  Assim, o 
momento visa mostrar que 
o empreendedorismo pode 
ser uma opção de encarar 
a sua própria carreira como 
um empreendimento. 
 
 
7 Ação institucional está 
vinculada ao Projeto Político 
Pedagógico da Faculdade 
Luciano Feijão, com o intuito 
de realizar a integração dos 
discentes e docentes do 
Curso de Administração e 
Curso de Engenharia.  A 
proposta para a realização 
desse bate papo está 
alinhada ao Projeto Político 
Pedagógico dos Cursos de 
Administração e Engenharia.  

 
7 Ação entre instituições e 
que atende ao Projeto 
Político Pedagógico da 
Faculdade Luciano Feijão, 
com intuito de realizar a 
integração de 
conhecimentos 
 
 
 
 
 
 
 
8 Ação cujo objetivo é a 
apresentação da 
instituição, setores de 
apoio ao discente, 
laboratórios, a estrutura do 
curso de engenharia civil e 
os laboratórios da 
Faculdade Luciano Feijão 
utilizados no curso de 
engenharia civil.  
 
 

manifesta a 
disponibilidade e 
interesse no processo 
de ensino e 
aprendizagem através 
das estruturas de apoio 
ao discente, como a 
Coordenação de 
Acessibilidade e o 
suporte emocional dado 
pelo grupo de 
psicólogos da 
faculdade. 
 
Dessa forma, é possível 
elevar o rendimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem pela 
demonstração prática 
da teoria vista em sala 
de aula para que o 
egresso esteja cada vez 
mais preparado para 
lidar com os desafios da 
engenharia civil no 
mercado de trabalho. 
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8 EVENTOS: WEBINARS – 
Palestras e Cursos de 
Capacitação (2020.1) 

8Eventos promovidos pelo 
corpo docente do curso de 
Coordenação do curso de 
Engenharia Civil da 
Faculdade Luciano Feijão 
cujo objetivo foi solidificar e 
complementar a formação 
dos futuros engenheiros 
civis 

8 A formação dos 
discentes do curso de 
engenharia civil tornar-
se-á completa se for 
complementada pela 
experiência de 
profissionais da área 
aos conteúdos 
curriculares teóricos e 
práticos. 
 
Eventos como palestras 
e cursos de capacitação 
são os melhores 
instrumentos para 
aproximar os 
estudantes de 
engenharia civil com os 
profissionais de 
destaque do mercado. 
É possível, apresentar 
experiências e 
perspectivas diversas, 
que proporcionam 
importantes momentos 
de reflexão e de 
aprendizado, além de 
alicerçar o 
desenvolvimento de 
competências que 
complementam o 
currículo pessoal e 
profissional. 

8 EVENTO: VISITAS 
TÉCNICAS (2020.1) 

8 Ação vinculada ao curso 
de engenharia civil cujo 
objetivo é apresentar as 
técnicas e soluções 
expostas em sala de aula 
já implementadas em uma 
obra em execução. 

8 A Visita Técnica vem 
complementar o ensino 
e aprendizagem, dando 
ao aluno a oportunidade 
de visualizar os 
conceitos analisados 
em sala de aula. É um 
recurso didático-
pedagógico que obtém 
ótimos resultados 
educacionais, pois os 
alunos, além de 
ouvirem, vêem e 
sentem a prática da 
organização, tornando o 
processo mais 
motivador e significativo 
para a aprendizagem. 
Desse modo, tornará o 
discente capaz de 
selecionar as técnicas 
apropriadas de forma 
segura e autônoma. 
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8 EVENTO: AULAS 
PRÁTICAS EM 
LABORATÓRIO (2020.1) 

8 Ação vinculada ao curso 
de engenharia civil cujo 
objetivo é aprimorar a 
capacidade do discente de 
desenvolver pesquisas e 
modelos práticos que o 
auxiliem no processo de 
aprendizado 

8 A aula prática 
constitui um importante 
recurso metodológico 
facilitador do processo 
de ensino-
aprendizagem nas 
disciplinas do curso de 
Engenharia Civil. 
Através da 
experimentação, alia 
teoria à prática e 
possibilita o 
desenvolvimento da 
pesquisa e da 
problematização em 
sala de aula, 
despertando a 
curiosidade e o 
interesse do aluno. 
Além disso, esse tipo 
de prática permite que o 
aluno desenvolva 
modelos a partir dos 
conhecimentos 
adquiridos. 

EVENTO: SEMANA DA 
INTEGRAÇÃO DA 
ENGENHARIA CIVIL 2020.1 
 
 

8 Ação cujo objetivo é a 
apresentação da 
instituição, setores de 
apoio ao discente, 
laboratórios, a estrutura do 
curso de engenharia civil e 
os laboratórios da 
Faculdade Luciano Feijão 
utilizados no curso de 
engenharia civil.  
 

8 Ao apresentar a 
estrutura da instituição 
aos ingressantes do 
curso de engenharia 
civil, a instituição 
mostra os recursos 
disponíveis aos 
discentes, sejam 
equipamentos de 
laboratórios ou acervo 
da biblioteca, e 
manifesta a 
disponibilidade e 
interesse no processo 
de ensino e 
aprendizagem através 
das estruturas de apoio 
ao discente, como a 
Coordenação de 
Acessibilidade e o 
suporte emocional dado 
pelo grupo de 
psicólogos da 
faculdade. 
 
Dessa forma, é possível 
elevar o rendimento do 
processo de ensino e 
aprendizagem pela 
demonstração prática 
da teoria vista em sala 
de aula para que o 
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egresso esteja cada vez 
mais preparado para 
lidar com os desafios da 
engenharia civil no 
mercado de trabalho. 

8 EVENTOS: WEBINARS – 
Palestras e Cursos de 
Capacitação (2020) 

8 Eventos promovidos pelo 
corpo docente do curso de 
Coordenação do curso de 
Engenharia Civil da 
Faculdade Luciano Feijão 
cujo objetivo foi solidificar e 
complementar a formação 
dos futuros engenheiros 
civis 

8  A formação dos 
discentes do curso de 
engenharia civil tornar-
se-á completa se for 
complementada pela 
experiência de 
profissionais da área 
aos conteúdos 
curriculares teóricos e 
práticos. 
 
Eventos como palestras 
e cursos de capacitação 
são os melhores 
instrumentos para 
aproximar os 
estudantes de 
engenharia civil com os 
profissionais de 
destaque do mercado. 
É possível, apresentar 
experiências e 
perspectivas diversas, 
que proporcionam 
importantes momentos 
de reflexão e de 
aprendizado, além de 
alicerçar o 
desenvolvimento de 
competências que 
complementam o 
currículo pessoal e 
profissional. 

8 EVENTO: VISITAS 
TÉCNICAS (2020) 

8 Ação vinculada ao curso 
de engenharia civil cujo 
objetivo é apresentar as 
técnicas e soluções 
expostas em sala de aula 
já implementadas em uma 
obra em execução.     

8 A Visita Técnica vem 
complementar o ensino 
e aprendizagem, dando 
ao aluno a oportunidade 
de visualizar os 
conceitos analisados 
em sala de aula. É um 
recurso didático-
pedagógico que obtém 
ótimos resultados 
educacionais, pois os 
alunos, além de 
ouvirem, vêem e 
sentem a prática da 
organização, tornando o 
processo mais 
motivador e significativo 
para a aprendizagem. 
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Desse modo, tornará o 
discente capaz de 
selecionar as técnicas 
apropriadas de forma 
segura e autônoma.   

8 EVENTO: AULAS 
PRÁTICAS EM 
LABORATÓRIO (2020) 

8 Ação vinculada ao curso 
de engenharia civil cujo 
objetivo é aprimorar a 
capacidade do discente de 
desenvolver pesquisas e 
modelos práticos que o 
auxiliem no processo de 
aprendizado. 

8 A aula prática 
constitui um importante 
recurso metodológico 
facilitador do processo 
de ensino-
aprendizagem nas 
disciplinas do curso de 
Engenharia Civil. 
Através da 
experimentação, alia 
teoria à prática e 
possibilita o 
desenvolvimento da 
pesquisa e da 
problematização em 
sala de aula, 
despertando a 
curiosidade e o 
interesse do aluno. 
Além disso, esse tipo 
de prática permite que o 
aluno desenvolva 
modelos a partir dos 
conhecimentos 
adquiridos. 

8 EVENTO: III SEMANA DA 
ENGENHARIA CIVIL (2020) 

8 Ação vinculada ao curso 
de engenharia civil cujo 
objetivo principal é 
promover um amplo debate 
entre os diferentes 
segmentos vinculados à 
engenharia civil, tendo 
como tema desta edição: 
Múltiplas áreas de atuação 
– Tendências e Inovações 
na Engenharia Civil – 
Oportunidades para um 
futuro desafiador.  
 
 

8 O evento proporciona 
uma importante 
oportunidade  de 
interação entre os 
estudantes, 
profissionais 
renomados e as novas 
tecnologias na área, 
acompanhamento de 
palestras, participação 
em debates técnicos, o 
que promove um 
importante crescimento 
profissional para sua 
formação. 

9 Encontro Pedagógico 
01/02/2020 
Encontro entre 
diretores, 
coordenadores e corpo 
docente da Faculdade 
Luciano Feijão.  
 

9 Ação institucional, 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e PDI 
da Faculdade Luciano 
Feijão (FLF). 
Nessa atividade houve o 
acolhimento dos docentes 
ao semestre 2019.2; foi 
realizado processo 
formativo sobre Educação 

9 - Apresentar e 
envolver todos os 
docentes da instituição 
com relação as 
diretrizes do semestre 
que se inicia.  
- Motivar os docentes 
através de palestras, 
oficinas, encontros 
agradáveis na intenção 
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Biocêntrica e o 
Desenvolvimento 
Organizacional” com 
Cassia Regina; e dialogado 
sobre as diretrizes para a 
prática docente na IES. 
  

de iniciamos um 
semestre acolhedor 
junto aos discentes.   
 

 
9 Acolhida dos Estudantes 
Ingressantes (Calouros)  
Semana de Integração  
17/02/2020 à 20/02/2020 
Participantes: 
Coordenadores 
Curso de Enfermagem; 
Pesquisa e Extensão; 
Atividades Complementares; 
Professores do Curso; Setor 
de Comunicação; Biblioteca; 
Comissão do Movimento 
Pró-Centro Acadêmico do 
Curso de Enfermagem 
 

 
9 - Apresentar a proposta 
pedagógica do Curso de 
Enfermagem aos 
discentes, como também 
todos os serviços 
prestados pela FLF.  
- Entender o 
posicionamento do Curso 
dentro da Instituição 
interligado aos setores e 
coordenações, como 
também no mercado de 
trabalho com intuito de 
oferecer ao acadêmico 
uma formação profissional 
de qualidade, sempre 
dando visibilidade da 
integração entre teoria e 
prática.  
 

 
9 - Incentivar os 
discentes a 
participarem e se 
envolverem nas 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 
disponíveis pela 
Faculdade e 
necessárias para a 
formação e o 
desenvolvimento de 
competências 
profissionais. 
 

9Sábado Letivo 
Anatomofisiologia da 
olfação e o efeito da 
aromaterapia 
29/02/2020 
Ação institucional vinculada 
ao Curso de Enfermagem 
para fomentar a 
aprendizagem integrativa e 
interdisciplinar. 
Palestrantes: 
Bióloga Margareth Muniz e 
Professores Jackson Costa 
e Rômulo Diniz 
 

9 Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Aspectos éticos, 
humanísticos, sociológicos 
e antropológicos na 
formação do enfermeiro II 
e III, Anatomia Humana e 
Anatomia Funcional, e 
Ciências Biológicas da 
Saúde I e III que são 
disciplinas do primeiro, 
segundo e terceiro 
semestre do curso de 
curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão. 
As atividades 
interdisciplinares estão 
programas no projeto 
pedagógico do Curso de 
Enfermagem, que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro. 

9- Apresentar aos 
alunos o tema 
“Anatomofisiologia da 
olfação e o efeito da 
aromaterapia” 
proporcionando uma 
série de experiências 
aromáticas que levam a 
uma serie de reflexões 
sobre diferentes 
momentos da vida  

9 Sábado Letivo 
Profissionalização da 
Enfermagem e Entidades 
de Classe 

9 Atividade interdisciplinar 
dos Cursos de 
enfermagem entre as 
disciplinas Bases 

9 - Apresentar aos 
alunos o tema 
“Profissionalização da 
Enfermagem e suas 
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23/05/2020 
 
Ação institucional vinculada 
ao Curso de Enfermagem 
para fomentar a 
aprendizagem integrativa e 
interdisciplinar. 
 
Palestrantes: 
Enfermeiro Ms. Dr. José 
Jeová Mourão Netto 

Históricas do Exercício 
Profissional (1º semestre), 
Sistemas e Políticas de 
Saúde I e II (1ºe 2º 
semestre), Bases Teóricas 
e metodológicas das 
práticas de Enfermagem II 
(3º semestre), Vigilância 
em Saúde III (3º semestre), 
e os docentes Prof. 
Luciana Santiago, Prof 
Lídia Lourinho, Prof 
Mônica Lima, vinculado ao 
projeto pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo em 
Enfermagem na Faculdade 
Luciano Feijão. 

Entidades de Classe 
para o fortalecimento e 
protagonismo da 
profissão e atuação nos 
sistemas e serviços de 
saúde” buscando uma 
reflexão mais 
aprofundada sobre a 
profissionalização da 
enfermagem, as 
entidades de classe e a 
atuação do enfermeiro 
no SUS. 

9 Sábado Letivo 
Administração de 
medicamentos em 
enfermagem e a utilização 
de tecnologias para o 
registro eletrônico 
27/06/2020 
 
Ação institucional vinculada 
ao Curso de Enfermagem 
para fomentar a 
aprendizagem integrativa e 
interdisciplinar. 
Palestrantes: 
Enfermeira Ms. Iane 
Ximenes Teixeira 
 

9 Atividade interdisciplinar 
dos Cursos de 
enfermagem entre as 
disciplinas Bases 
Históricas do Exercício 
Profissional (1º semestre), 
Sistemas e Políticas de 
Saúde I (1º semestre), 
Ciências Biológicas e da 
Saúde II (2º semestre), 
Bases Teóricas e 
metodológicas das práticas 
de Enfermagem II (3º 
semestre), Informática 
aplicada a Saúde (3º 
semestre), e os docentes 
Prof. Luciana Santiago, 
Prof Pollyana Martins 
Pereira, Prof Feliphy 
Rodrigues Custódio, Prof 
Mônica Lima, vinculado ao 
projeto pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo em 
Enfermagem na Faculdade 
Luciano Feijão.  

9 - A discussão do tema 
proposto permitiu que o 
estudante 
desenvolvesse a 
compreensão do 
protagonismo do 
profissional enfermeiro 
no que diz respeito à 
administração de 
medicamentos, 
registros legais, a as 
tecnologias envolvidas 
nesses processos do 
cuidar.. 

9 Pesquisa de 
Soroprevalência da Covid-19 
 
 
 

9 Investigação científica 
sobre a transmissão do 
coronavírus nos municípios 
cearenses. 
Participação de 
acadêmicos do curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão no 

9 Estimular a 
participação dos alunos 
em pesquisas 
científicas orientadas às 
necessidades e perfil 
epidemiológico da 
região em parceria com 
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levantamento da coleta de 
dados promovido pelo 
Governo do Ceará, por 
meio da Secretaria da 
Saúde do Estado (Sesa) e 
da Federação das 
Indústrias do Estado do 
Ceará (Fiec). 
A realização do estudo em 
Sobral é de 
responsabilidade da 
Prefeitura do município e 
do Instituto Opnus. 

o Sistema Saúde 
Escola de Sobral. 

9 Publicação do artigo 
científico “Saúde mental 
promoção da saúde mental 
na escola 
e os desafios dos laudos 
emitidos pelo CAPSI para 
justificar os 
entraves à aprendizagem” 
no Periódico DoCEntes, v. 5, 
2020. 
Profa Lídia Lourinho 
Andrade  
 

9 Publicação do artigo 
científico “Saúde mental 
promoção da saúde mental 
na escola e os desafios 
dos laudos emitidos pelo 
CAPSI para justificar os 
entraves à aprendizagem” 
na DoCEntes, v. 5, 2020. 
   

9 Estimular a produção 
científica entre 
docentes e discentes da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

9 Publicação do artigo 
científico “Formação de 
diretores 
escolares para o programa 
saúde na escola: uma 
pesquisa-ação”no periódico 
Educação e Formação, v. 5, 
2020. 
Profa Lídia Lourinho 
Andrade 

9 Publicação do artigo 
científico “Formação de 
diretores escolares para o 
programa saúde na escola: 
uma pesquisa-ação” no 
periódico Educação e 
Formação, v. 5, 2020. 
 

9 Estimular a produção 
científica entre 
docentes e discentes da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

9 Publicação do artigo 
científico “Saúde coletiva: 
reflexões metodológicas 
acerca da pesquisa nos 
espaços coletivos” no 
periódico Brazilian Journal 
Development, v. 6, 2020. 
Profa. Lídia Andrade 
Lourinho 
 

9 Ação interdisciplinar 
vinculada ao PDI e as 
disciplinas de Logística e 
Operações de Produção e 
Gestão de Recursos e 
Materiais e Patrimônio 
objetivando conhecer as 
Instalações, estratégias e 
ferramentas utilizadas na 
gestão da produção. 
Gestão de materiais, 
relação com fornecedores, 
clientes e comunidade. 
Ações e práticas voltadas 
para a sustentabilidade do 
negócio. 

9 Despertar nos 
discentes a 
interdisciplinaridade 
através da integração 
da teoria e prática na 
visita técnica.  
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9 Publicação do artigo 
científico “Contribuições Da 
Saúde Coletiva 
Para Formação De 
Professores: estudo 
transcultural Brasil-Espanha” 
no periódico Brazilian 
Journal Development, v. 6, 
2020. 
Profa Lídia Lourinho 
Andrade 
 

9 Publicação do artigo 
científico “Contribuições da 
Saúde Coletiva para 
formação de professores: 
estudo transcultural Brasil-
Espanha” no periódico 
Brazilian Journal 
Development, v. 6, 2020. 
 
 

9 Estimular a produção 
científica entre 
docentes e discentes da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

9 Capítulos de livro 
publicados: 
O BULLYING 
E SEUS IMPACTOS NO 
ENGAJAMENTO ESCOLAR 
| PSICOEDUCAÇÃO E 
SUAS POSSIBILIDADES 
NA SAÚDE: 
UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 
In: EDUCAÇÃO, 
SOCIEDADE E SAÚDE 
COLETIVA, 2020 
Profa Lídia Lourinho 
Andrade 
 

9 Publicação de capítulos 
de livro em parceria com 
docentes de outras 
Instituições de Ensino do 
Ceará. 
 

9 Estimular a 
produção científica 
entre docentes e 
discentes da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

9 Capítulo de livro publicado: 
INTERFACES ENTRE 
SAÚDE MENTAL E 
EDUCAÇÃO: A 
PERCEPÇÃO DO 
PROFESSOR. 
In: Avaliação: Processos e 
Políticas, 2020 
Profa Lídia Lourinho 
Andrade 
 

Publicação de capítulos de 
livro em parceria com 
docentes de outras 
Instituições de Ensino do 
Ceará. 

9 Estimular a produção 
científica entre 
docentes e discentes da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 

9 Artigo aceito para 
publicação na Revista 
Physis 
 
Profa. Denise Nogueira 
 

 9 Aprovação do 
manuscrito “Impacto do 
Programa de 
Reestruturação dos 
Hospitais Ensino no âmbito 
do SUS em um hospital do 
Ceará” pela Physis [on 
line] - Qualis B2 na área da 
Enfermagem.  

9 Estimular a produção 
científica entre 
docentes e discentes da 
Faculdade Luciano 
Feijão. 
 
 

9 Webinar “Atuação do 
Enfermeiro no SUS em um 
cenário de (pós)pandemia 
por Covid-19 
27/05/2020 
 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão, 
realizada em alusão à 
Semana Nacional de 

9 - Discutir com a 
comunidade 
estudantil e 
profissionais da 
saúde questões 
referentes as novas 
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SUBTEMA 1 - 
Enfrentamento da Covid-
19 no SUS: desafios e 
perspectivas 
Palestrante: Dra. Sarah 
Mendes 
D’AngeloEnfermeira Sarah 
Mendes D’Angelo (Gerente 
técnica responsável pelo 
Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica da 
Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde da Secretaria da 
Saúde do Estado do Ceará). 
 
SUBTEMA 2 - A 
Enfermagem no 
enfrentamento do Covid-
19: desafios e 
perspectivas futuras 
Palestrante:  Dra. Ana 
Paula BrandãoEnfermeira 
Ana Paula Brandão 
(Presidente do Conselho 
Regional de Enfermagem do 
Ceará) 
 
Moderadores: 
Profa. Ms. Denise Lima 
Nogueira 
Profa. Ms. Danielle D’Ávila 
Prof. Ms. Alexandro do Vale 
 
Modalidade: Webinar e 
Transmissão por YouTube 
Público: Comunidade 
Acadêmica e profissionais 
da saúde 
 

Enfermagem. 
O evento foi realizado em 
consonância com as 
comemorações relativas 
ao bicentenário da 
Florence Nightingale e com 
o encerramento da 
campanha mundial de 
fortalecimento da 
Enfermagem – Nursing 
Now (Enfermagem agora!), 
cuja intenção é elevar o 
perfil e o status da 
Enfermagem no mundo, 
por meio da participação 
dos enfermeiros na 
formulação de políticas de 
saúde, do investimento na 
força de trabalho e 
liderança, e no 
desenvolvimento de 
pesquisas e 
compartilhamento das 
melhores práticas de 
enfermagem.  
 

perspectivas para 
enfermagem como 
ciência, profissão e 
prática social, pós-
cenário de 
pandemia, no 
contexto da Saúde 
e do SUS. 

9 Projeto de Extensão  
“Qualidade de vida: eu, 
você e nós!” 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto de 
Desenvolvimento 
Institucional e ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão, 
realizado com participação 
de docentes e discentes 
dos cursos de 
Administração, Direito, 
Engenharia e Psicologia da 
referida Faculdade. 
A partir da perspectiva da 
Redução de Danos, o 
projeto de extensão 
objetiva promover 
estratégias de cuidado em 

9 - O projeto de 
extensão foi suspenso 
em decorrência da 
pandemia por Covid-19. 
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rede intersetorial visando a 
diminuição de riscos e 
danos sociais, econômicos 
e de saúde para os 
discentes do ensino médio 
da rede pública estadual 
de Sobral. Após 
diagnóstico situacional 
participativo, será 
elaborado um plano de 
ação com foco na 
qualidade de vida 
composto por ações de 
prevenção ao uso abusivo 
de álcool e outras drogas 
numa perspectiva de 
ensino-aprendizagem e de 
colaboração com a 
comunidade escolar. 
 
 

9 Encontro Pedagógico 
01/08/2020 
Encontro entre diretores, 
coordenadores e corpo 
docente da Faculdade 
Luciano Feijão.  

 

9 Ação institucional, 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico e PDI 
da Faculdade Luciano 
Feijão (FLF). 
Nessa atividade houve o 
acolhimento dos docentes 
ao semestre 2020.2; foi 
realizado processo 
formativo sobre 
“Professores construindo 
Redes de Cuidado” com 
Renê Vieira Dinelli; e 
dialogado sobre as 
diretrizes para a prática 
docente na IES.  

 

9 - Apresentar e 
envolver todos os 
docentes da instituição 
com relação as 
diretrizes do semestre 
que se inicia. 
- Favorecer a reflexão 
do papel do docente 
como uma Rede de 
Cuidado ao discente no 
contexto da formação 
em tempos de 
pandemia por Sars-
Cov-2, percebendo o 
professor como um ser 
que também necessita 
de cuidados e de uma 
rede de cuidados.  

9 Sábado Letivo  

Como indicadores 
contribuem para a Gestão 
em Saúde no contexto da 
Enfermagem: a importância 
do Geoprocessamento em 
Saúde  

19/09/2020  

 
 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade e da 
discussão sobre Inovação 
e Tecnologias em Saúde.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Bases teóricas e 
metodológicas da Prática 
da Enfermagem II, 

9 - Favorecer discussão 
sobre como os 
indicadores em saúde 
podem servir como 
ferramentas de Gestão 
em Saúde no contexto 
profissional da 
Enfermagem e a 
interface com as 
disciplinas estudadas.  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
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Bioestatística e Vigilância 
em Saúde II que que são 
disciplinas do segundo e 
terceiro semestre do Curso 
de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

pelos professores 
participantes, 
permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando esse 
conteúdo às questões 
de saúde vigente.  

 

9 Sábado Letivo  

Vacinação e o atual contexto 
da pandemia  

17/10/2020  

 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade e da 
discussão sobre Inovação 
e Tecnologias em Saúde.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Vigilância em Saúde II e 
Ciências Biológicas e da 
Saúde II que são 
disciplinas do segundo 
semestre do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

9 - Favorecer a 
compreensão sobre: o 
impacto do cenário da 
pandemia sobre o 
acesso da população 
aos serviços de saúde 
para cumprimento do 
calendário de 
vacinação, uma vez que 
foi decretado lockdown; 
sobre o processo de 
produção da vacina 
contra o novo 
coronavírus; o impacto 
do retorno das 
atividades presenciais 
da sociedade.  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
pelos professores 
participantes, 
permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando esse 
conteúdo às questões 
de saúde vigente.  
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9 Sábado Letivo  

Atenção à gestante e ao 
recém- nascido no contexto 
da infecção por Covid-19: 
uma revisão sistemática  

17/10/2020  

 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade com 
uso de tecnologia de 
informação e comunicação 
para o processo de ensino-
aprendizagem.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Vigilância em Saúde III, 
Sistemas e Políticas de 
Saúde III e Bioestatística 
que são disciplinas do 
terceiro semestre do Curso 
de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

9 - Favorecer discussão 
acerca do papel do 
profissional enfermeiro 
na assistência às 
gestantes e recém-
nascidos diante do 
contexto da infecção 
por Covid-19, 
explorando e 
sintetizando evidências 
e recomendações sobre 
a atenção e o manejo 
de gestantes e recém-
nascidos suspeitos ou 
confirmados com a 
infecção, mediante uso 
de uma tecnologia de 
ensino-aprendizagem 
(Podcast).  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
pelos professores 
participantes, 
permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando esse 
conteúdo às questões 
de saúde vigente.  

 

9 Sábado Letivo  

Câncer de colo de útero: 
rastreamento, cuidados e 
orientações no fazer do 
enfermeiro  

17/10/2020  

 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Bases Farmacológicas 
aplicadas a enfermagem, 
Bases da semiologia e 
semiotécnica e Educação 
em saúde que são 

9 - Favorecer ao 
estudante desenvolver 
a compreensão do fazer 
do enfermeiro referente 
ao rastreamento, 
cuidados e orientações 
sobre o câncer de colo 
de útero.  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
pelos professores 
participantes, 
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disciplinas do quarto 
semestre do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando esse 
conteúdo às questões 
de saúde vigente.  

 

9 Sábado Letivo  

Prevenção do câncer e 
multidisciplinaridade 

31/10/20 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Anatomia Funcional e 
Bases teóricas e 
metodológicas da Prática 
da Enfermagem I que são 
disciplinas do segundo 
semestre do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

9 - Favorecer o 
desenvolvimento de 
práticas de prevenção 
do câncer, bem como 
tornar os alunos, como 
futuros profissionais de 
enfermagem, 
multiplicadores de 
informações educativas 
que permitam reduzir os 
riscos de ter a doença.  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
pelos professores 
participantes, 
permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando ess  

 

9 SÁBADO LETIVO 

TICS no processo de ensino 
aprendizagem da 
Enfermagem 31/10/2020  

 
 

9 Fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade e da 
discussão sobre Inovação 
e Tecnologias em Saúde.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Vigilância III, Informática 

9 Comunicação da 
Saúde no processo de 
ensino aprendizagem 
em Enfermagem diante 
dos avanços da 
tecnologia e da 
inovação em saúde.  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
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em Saúde e Bases 
teóricas e metodológicas 
da Prática da Enfermagem 
II que são disciplinas do 
terceiro semestre do Curso 
de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
pelos professores 
participantes, 
permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando esse 
conteúdo às questões 
de saúde vigente.  

 

9 Sábado Letivo  

Perspectivas da pesquisa 
farmacológica com produtos 
naturais  

31/10/2020  

 

9 Ação institucional 

vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade e da 
discussão sobre Inovação 
e Tecnologias em Saúde.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo as disciplinas 
Bases Metodológicas da 
Pesquisa em Saúde e em 
Enfermagem, Enfermagem 
nas Práticas Integrativas e 
Complementares e 
Ciências Biológicas e da 
Saúde IV que são 
disciplinas do quarto 
semestre do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

9 - Proporcionar 
compreensão das 
etapas da produção de 
um fármaco (pesquisa 
farmacológica) a partir 
de um produto natural, 
a fim de favorecer 
discussão sobre o uso 
de medicamentos 
naturais, seus riscos e 
benefícios.  

- O seminário 
integrativo vem com a 
proposta de abranger 
os conhecimentos 
pertinentes à diferentes 
disciplinas ministradas 
pelos professores 
participantes, 
permitindo a integração 
dos conteúdos, 
fornecendo aos alunos 
percepção ampliada do 
seu papel enquanto 
futuro profissional, 
articulando esse 
conteúdo às questões 
de saúde vigente.  
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9 Sábado Letivo Diagnóstico 
laboratorial do diabetes  

mellitus e a importância da 
assistência de Enfermagem  

14/11/2020  

 

9 Ação institucional 

vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade e da 
discussão sobre Inovação 
e Tecnologias em Saúde.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo disciplinas 
Anatomia Humana, 
Semiologia, e Sistemas e 
Políticas de Saúde III que 
são disciplinas do segundo 
e terceiro semestre do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão.  

9 Favorecer a 
compreensão das 
principais 
características do 
diabetes mellitus, com 
ênfase para os 
aspectos clínicos e  

aboratoriais utilizados 
para o diagnóstico da 
doença, permitindo 
reconhecer o papel do 
enfermeiro no contexto 
interdisciplinar de 
assistência a este tipo 
de demanda.  

 

9 Sábado Letivo  

Da planta ao fármaco: 
abordagens in silico, in vitro 
e in vivo no desenvolvimento 
de medicamentos  

14/11/2020  

 

9 Ação institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade da 
discussão sobre Inovação 
e Tecnologias em Saúde.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo disciplinas 
Bases Farmacológicas 
aplicadas a Enfermagem e 
Ciências Biológicas e da 
Saúde IV que são 
disciplinas do quarto 
semestre do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

 

9 Discutir com 
comunidade acadêmica 
as questões relativas 
aos passos seguidos 
durante o 
desenvolvimento dos 
fármacos e sua 
dispensação a 
comunidade.  
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9 Sábado Letivo  

Novembro Roxo: o papel do 
Enfermeiro na 
prematuridade  

28/11/20 
 
 
 
 
 
 
 

9 Ação institucional 

vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem 
para fomentar a articulação 
dos conhecimentos e da 
aprendizagem significativa 
a partir da 
interdisciplinaridade.  

Atividade interdisciplinar 
abrangendo disciplinas 
Aspectos Éticos, 
Humanísticos, 
Sociológicos e 
Antropológicos na 
Formação do Enfermeiro III 
e Vigilância em Saúde III 
que são disciplinas do 
terceiro semestre do Curso 
de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão.  

As atividades 
interdisciplinares constam 
no Projeto Pedagógico do 
Curso de Enfermagem, 
que traz a 
interdisciplinaridade no 
processo formativo do 
enfermeiro.  

9 Favorecer a 
compreensão sobre o 
papel do enfermeiro na 
assistência ao 
prematuro  

 

9 Projeto de Pesquisa 
“Efeito do tratamento com 
um composto isolado da 
Egletes viscosa Less 
(Macela) sobre a detecção 
por PCR de dois genes 
moduladores de 
mecanismos citoprotetores 
em camundongos 
submetidos à indução da 
periodontite”  

Coordenação: Prof. Dr. 
Jackson Costa  

  

9 Projeto de pesquisa 

desenvolvido com 
participação docente e 
discente do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão (FLF) 
mediante aprovação do 
Edital no 01/2020 do 
Programa de Iniciação 
Científica PROIC desta 
renomada faculdade.  

O projeto é coordenado 
por um professor com 
titulação de Doutor, 
vinculado ao curso; com 
participação voluntaria de 
estudantes de 
Enfermagem da FLF; e, 
parceria com 
pesquisadores e 
institucional com a 
Universidade Federal do 
Ceará. 

9 Iniciar a etapa de 
execução da pesquisa 
mediante 
disponibilização dos 
animais para a 
pesquisa em ambiente 
laboratorial.  
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9 Projeto de Psquisa 
“Adaptação transcultural da 
versão brasileira da escala 
de autoeficácia com mães 
brasileiras para prevenção 
de obesidade infantil e 
comportamentos 
relacionado”  

Coordenação: Profa. Dra. 
Denise Lima Nogueira  

 

9 Projeto de pesquisa 
desenvolvido pela 
participação docente do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão 
(FLF) em parceria com 
pesquisadores da 
Universidade Federal do 
Ceará e da Universidade 
de Massachussets de 
Boston (EUA)  

O projeto tem como 
coordenação geral a 
professora Dra. Ana 
Cristina Lindsay, vinculada 
à Universidade de 
Massachussets de Boston 
(EUA), e coordenação no 
Brasil a  

Profa. Dra. Denise Lima 
Nogueira, docente do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão.  

9 Integrar discentes do 

Curso de Enfermagem 
Faculdade Luciano 
Feijão.  

  
 

9 WEBINAR: A importância 

do Aleitamento Materno para 
o Desenvolvimento Infantil  

20/08/2020  

PALESTRANTE: Dra. 
Márcia Maria Tavares 
Machado Enfermeira 
Sanitarista. Pós- Doutorado 
na Harvard School of Public 
Health – EUA. Professora da 
Faculdade de Medicina da 
UFC.  

Moderadores: 
1 - Profa. Ms. Denise 
Nogueira (Enfermeira. 
Doutoranda em Saúde 
Coletiva pela UFC. 
Coordenadora do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão) – 
denisenogueira.flf@gmail.co
m 
2 - Profa. Daniele D’Avila – 
Suplente (Enfermeira. 
Doutoranda em Saúde 
Coletiva pela UECE. 
Docente do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 

9 Ação institucional 

vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão, 
realizada como ação de 
sensibilização e divulgação 
sobre o impacto 
aleitamento materno no 
desenvolvimento infantil.  

Ação realizada por meio de 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação e 
transmitida 
simultaneamente pela rede 
de internet, no canal do 
Youtube da Faculdade 
Luciano Feijão.  

Participaram do webinar 73 
pessoas.  

Até o dia 09/02 esta 
webinar alcançou 251 
pessoas pelo canal do 
youtube.  

 

9 - Discutir o impacto 

da alimentação infantil 
no meio ambiente e nas 
ações para proteger, 
promover e apoiar a 
amamentação para a 
saúde do planeta e de 
seu povo.  
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Luciano Feijão) - 
danielledavila@hotmail.com  

9 WEBINAR: 

Empreendedorismo Social 
para uma prática efetiva e 
inovadora na Enfermagem  

03/09/2020  

PALESTRANTE: Dra. Dirce 
Stein Backes 
Enfermeira. Bolsista de  

Produtividade em Pesquisa 
do CNPq - Nível 2. Doutora 
em Enfermagem pelo 
Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC e 
Doutorado Sanduíche na 
Universität 
Bielefeld/Alemanha. Estágio 
Pós- Doutoral na University 
of Applied Sciences/HO 
Alemanha. Docente do 
Programa de Pós-
Graduação em Ciências da 
Saúde e da Vida, e 
Coordenadora do Mestrado 
Profissional em Saúde 
Materno Infantil da 
Universidade Franciscana – 
UFN, em Santa Maria (RS).  

Moderadores: 
1 - Profa. Ms. Conceição 
Brito (Enfermeira. 
Doutoranda em Cuidados 
Clínicos em Enfermagem e 
Saúde da Universidade 
Estadual do Ceará. Docente 
do Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão) – 
marycey@hotmail.com 
2 - Profa. Ms. Luciana 
Santiago – Suplente 
(Enfermeira. Mestre em 
Saúde da Família pela 
Universidade Federal do 
Ceará. Docente do Curso de 
Enfermagem da Faculdade 
Luciano Feijão) - 
luciana_santiago01@hotmail
.com 

9 ção institucional 
vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão, 
realizada com o objetivo de 
discutir com a comunidade 
estudantil e profissionais 
da saúde as questões 
referentes ao 
empreendedorismo social 
para o desenvolvimento de 
práticas efetivas e 
inovadoras na 
Enfermagem, com vistas à 
valorização da profissão e 
seu aperfeiçoamento nos 
serviços de saúde em todo 
o mundo.  

Ação realizada por meio de 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação e 
transmitida 
simultaneamente pela rede 
de internet, no canal do 
Youtube da Faculdade 
Luciano Feijão.  

Participaram do webinar 25 
pessoas.  

Até o dia 09/02 esta 
webinar alcançou 73 
pessoas pelo canal do 
youtube.  

 
 

9 - O Curso de 
Enfermagem da 
Faculdade Luciano 
Feijão objetiva 
fortalecer e dar 
visibilidade à categoria 
profissional por meio da 
formação e capacitação 
de profissionais com 
perfil técnico-científico 
assistencial de alta 
qualidade  
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9 WEBINAR: DIÁLOGOS 
SOBRE SAÚDE  

Câncer de Mama e do Colo 
do Útero: da Prevenção ao 
Apoio Psicológico  

26/10/2020  

Moderadora: Dra. Mônica 
Lima. Mestre em Saúde da 
Família E-MAIL: 
monica.souza@saude.ce.go
v.br  

Debatedores:  

1 - Dra. Pollyanna Martins. 
Doutora em Saúde Coletiva. 
TEMA: Aspectos 
epidemiológicos do câncer 
de mama e do câncer 
uterino em mulheres 
brasileiras.  

E-MAIL: 
pollysobral@yahoo.com.br  

2 - Dra. Gene Mesquita. 
Enfermeira. Citotécnica. 
TEMA: Atuação do 
Enfermeiro na prevenção do 
câncer ginecológico. E-
MAIL:  

3 - Dra. Ticiana Parente 
Feijão. Farmacêutica. 
Mestre em Biotecnologia. 
TEMA: O exame 
Papanicolau e a análise 
microbiológica para o 
diagnóstico precoce do 
câncer uterino  

4 - Dra. Doriane Prado. 
Psicóloga. Especialista em 
Saúde Mental TEMA: 
Aspectos psicológicos do 
câncer de mama e de colo 
uterino: o medo e o 
sofrimento vivenciado por 
mulheres e a importância do 
apoio psicoterapêutico  

9 Ação institucional 

vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão, 
realizada com o objetivo 
em consonância 
internacional a prevenção 
do câncer de mama.  

Ação realizada por meio de 
Tecnologias da  

 
 

9 - Conscientizar a 

comunidade sobre a 
prevenção do câncer de 
mama e do câncer de 
colo de útero.  
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9 WEBINAR: DIÁLOGOS 
SOBRE SAÚDE  

Saúde do Homem: 
Importância e Cuidados com 
a prevenção e diagnóstico 
do Câncer de próstata  

18/11/2020  

Moderadora: 
Dra. Lídia Andrade Lourinho. 
Doutora em Saúde Coletiva 
E-MAIL: 
lidiandrade67@gmail.com  

PALESTRANTE:  

Dr. Guilherme Tiburtino de 
Queiroz Sales 
Urologista pela Universidade 
Estadual de Pernambuco 
Médico na Santa Casa de 
Misericórdia de Sobral e do 
Hospital Regional Norte  

9 Ação institucional 

vinculada ao Projeto 
Político Pedagógico do 
Curso de Enfermagem da 
Faculdade Luciano Feijão, 
realizada consonância com 
as ações relativas ao 
Novembro Azul que é um 
movimento internacional 
de conscientização à 
prevenção do câncer de 
próstata.  

Ação realizada por meio de 
Tecnologias da Informação 
e Comunicação e 
transmitida 
simultaneamente pela rede 
de internet, no canal do 
Youtube da Faculdade 
Luciano Feijão.  

 
 

9 - Conscientizar a 
comunidade sobre a 
prevenção do câncer de 
próstata e os cuidados 
com a saúde do 
homem.  

 

10 A pandemia de COVID-
19 e seus reflexos nas 
relações de trabalho                                                     

10 Dar conhecimento 
diante da dimensão dos 
litígios que envolvem o 
direito do trabalho e a 
possibilidade de reflexão 
pragmática acerca dos 
mesmos nessa ambiência 
pandêmica. 

10 Desenvolver 
habilidades práticas que 
permitam atuar as 
teorias e técnicas 
forenses 

 10 A pandemia, as 
consequências de um 
isolamento social e a 
questão do mercado  

10 Intervenção educativa 
destinada a preparação 
dos alunos para a atuação 
no âmbito empresarial 
diante da situação de 
isolamento social em 
virtude da pandemia do 
COVID-19. 

10 Permitir a 
compreensão, sob a 
ótica jurídica, do 
universo dos problemas 
sócio-econômicos, a 
nível de mercado em 
tempos de crise em 
virtude da pandemia do 
COVID-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
10 COVID-19 e seus reflexos 
no Direito Penal 

10 Proporcionar um maior 
conhecimento aos alunos 
a respeito das 
perspectivas jurídicas no 
âmbito do Direito Penal e 
os reflexos da pandemia 
do COVID-19 nessa seara 
do Direito. 

10 Realçar a formação 
humanista de forma a 
criar condições 
concretas para que, no 
período de crise do 
COVID-19, o 
profissional esteja 
atento às 
peculiaridades do 
Direito Penal. 

10 Direitos e Deveres 
fundamentais em tempo de 

10 Analisar a realidade Desenvolver 
habilidades práticas que 
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Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coronavírus social e os Direitos e 
Deveres fundamentais, 
visando o aprimoramento 
da ordem jurídica e de sua 
atuação concreta em 
tempos de pandemia do 
COVID-19. 

permitam exercer os 
direitos e deveres 
fundamentais em 
tempos de coronavírus 

10 Impactos da pandemia 
nas finanças públicas 
medidas fiscais para conter a 
crise financeiro-orçamentária 

10 Apresentar à 
comunidade acadêmica os 
impactos da pandemia do 
coronavírus nas finanças 
públicas e apresentar 
medidas fiscais. 

10 Formar profissionais 
do Direito aptos a 
entenderem medidas 
fiscais e os seus 
impactos nas finanças 
públicas, em épocas de 
COVID-19. 

10 Métodos, técnicas e 
instrumentos para a 
produção científica no Direito 

10 Capacitar o corpo 
discente e docente, 
explicando os métodos, 
técnicas e instrumentos 
para produção científica e 
acadêmica na seara 
jurídica. 

10 Aumentar a 
produção científica não 
só do corpo discente, 
mas docente da IES, 
dando o suporte 
necessário no quesito 
instrumentalização dos 
métodos e técnicas. 

10 A pandemia e os seus 
reflexos no cenário da 
falência e da recuperação 
judicial 

10 Explicar os impactos da 
pandemia no âmbito das 
empresas, repercutindo no 
aumento de processos de 
falências e de recuperação 
de empresas 

10 Capacitar o 
profissional do Direito e 
acadêmicos a lidar com 
os processos de 
falências e recuperação 
de empresas, tendo 
conhecimentos no 
sentido de evitar tais 
processos no meio 
empresarial. 

10 Os reflexos do COVID nas 
eleições 2020 

10 Apresentar ao corpo 
discente do curso de 
Direito da FLF discussões 
atuais e dinâmicas no 
âmbito social e político 
nacional e os reflexos do 
COVID-19 nas eleições 
2020 

10 Analisar a realidade 
social e as 
necessidades regionais 
visando o 
aprimoramento da 
ordem jurídica e de sua 
atuação concreta no 
âmbito do Direito 
Eleitoral, no quesito 
eleições 2020. 

10 Democracia e partidos 
políticos: desafios e 
projeções para as eleições 
de 2020 

10 Levar ao conhecimento 
dos alunos um panorama 
do combate à corrupção 
nos dias atuais, explicando 
os princípios da 
Democracia e partidos 
políticos 

10 Capacitar o corpo 
discente sobre os 
desafios do Estado 
Democrático de Direito 
e suas implicações nas 
eleições de 2020. 

10 Direito do Trabalho 
Comparado Brasil-Portugal e 
a pandemia do COVID-19 

10 Comparar os principais 
pontos do Direito do 
Trabalho (Brasil-Portugal) 
diante de uma crise 

10 Avançar no direito 
comparado, 
proporcionando aos 
alunos conhecimentos 
além do Direito 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pandêmica, como a do 
COVID-19. 

brasileiro. 

10 Minicurso: Aspectos 
teóricos e práticos de uma 
petição inicial exitosa 

10 Dar conhecimento 
sobre a importância de 
como elaborar uma 
petição inicial exitosa. 

10 Capacitar os 
acadêmicos do curso de 
Direito no 
aprimoramento da 
petição inicial. 

10 Pandemia de COVI-19 e 
Direitos Humanos 
 
 

10 Realçar a formação 
humanista de forma a criar 
condições concretas para 
que, no desenvolvimento 
de sua atividade, o 
profissional esteja atento 
ao caráter educacional, 
social e político de seu 
trabalho  

10 Implementar a 
formação humanista 
imprescindível  no dia a 
dia de um profissional 
do direito preparado 
para atuar junto às 
novas demandas da 
sociedade e às novas 
realidades do século 
XXI. 

10 O Direito e a inteligência 
artificial                                                     

10 Debater os desafios 
que a inteligência artificial 
ocasiona na seara jurídica 

10 Desenvolver estudos 
sobre o impacto da 
inteligência artificial não 
só na ciência do Direito, 
mas nas demais 
ciências  

10 Aula inaugural do curso 
de Direito 

 

10 Intervenção educativa 
destinada a dar início aos 
estudos e pesquisas no 
curso do Direito no 
semestre 2020.2. 

10 Incentivar as 
discussões acerca do 
papel da ciência do 
Direito no universo dos 
problemas político e 
sócio-econômicos. 

10 Ensinando um robô a 
julgar 

10 Estudar o impacto do 
direito digital na atuação 
jurisdicional 

10 Fomentar a reflexão 
crítica do acadêmico em 
Direito sobre o impacto 
da tecnologia na 
atividade jurisdicional 
 

10 Aspectos jurídicos do uso 
da cannabis como ferramenta 
terapêutica e o habeas 
corpus para o cultivo no 
acesso à saúde. 
 
 
10 A construção da igualdade 
de gênero e a violência 
contra a mulher 
 
 
 
 
 
10 As repercussões da 
proposta de alteração à lei de 
recuperação e falências: 
projeto de lei no. 6.229/2005. 

10 Realizar uma análise 
do uso da cannabis como 
uma ferramenta 
terapêutica  
 
 
 
10 Estudar as reais 
consequências físicas, 
psicológicas e emocionais 
da violência contra a 
mulher. 
 
 
 
10 Explicar as principais 
alterações sofridas na Lei 
no. 11.101/2005 (Lei de 
falências e de recuperação 

10 Realizar a 
ponderação necessária 
para fomentar o direito 
à saúde. 
 
 
 
10 Analisar as diversas 
maneiras de como 
minorar ou até mesmo 
desestimular tais 
práticas de violência 
contra a mulher 
 
 
10 Capacitar o 
profissional do Direito e 
acadêmicos a lidar com 
os processos de 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
10 Tráfico de pessoas e 
direitos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 “Uberização” como 
modelo de trabalho e 
precarização de direitos. 
 
 
 
 
 
 
 
10 Psicologia investigativa e 
criminal profile. 
 
 
 
 
 
10 Transparência, 
democracia e efetividade das 
decisões judiciais em matéria 
tributária, diante do uso de 
algoritmos pelo fisco 
 

de empresas). 
 
 
 
 
 
 
10 Realçar a formação 
humanista de forma a criar 
condições concretas para 
que, no desenvolvimento 
de sua atividade, o 
profissional esteja atento à 
importância dos direitos 
humanos. 
 
 
 
 
10 Dar conhecimento 
diante da dimensão dos 
litígios que envolvem o 
direito do trabalho e a 
possibilidade de reflexão 
sobre a ‘Uberização” como 
forma de precarização dos 
direitos. 
 
 
10 Proporcionar um maior 
conhecimento aos alunos 
a respeito da psicologia 
investigativa e criminal. 
 
 
 
10 Apresentar à 
comunidade acadêmica a 
eficácia das decisões 
judiciais em matéria 
tributária com o uso de 
algoritmos. 

falências e recuperação 
de empresas, tendo 
conhecimentos no 
sentido de evitar tais 
processos no meio 
empresarial. 
 
10 Implementar a 
formação humanista 
imprescindível  no dia a 
dia de um profissional 
do direito preparado 
para atuar junto às 
novas demandas da 
sociedade e às novas 
realidades do século 
XXI. 
 
 
10 Desenvolver 
habilidades práticas que 
permitam atuar as 
teorias e técnicas 
forenses, discutindo 
modelos de trabalho e 
precarização de 
direitos. 
 
 
10 Desenvolver no 
acadêmico de Direito o 
seu lado psicológico, 
realçando a interface da 
psicologia como ciência 
e o Direito. 
 
10 Formar profissionais 
do Direito com 
conhecimento sobre o 
uso de algoritmos no 
auxílio de decisões 
judiciais em matéria 
tributária. 

 
 
 
 

Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Reforma administrativa: 
que Estado queremos  

10 Dar conhecimento 
sobre a importância da 
reforma administrativa 
 

10 Capacitar os 
acadêmicos do curso 
de Direito sobre os 
detalhes e meandros da 
reforma administrativa. 

10 Negócio jurídico 
processual  

10 Apresentar os 
detalhes do negócio 
jurídico processual  

10 Desenvolver o 
estudo na seara do 
direito processual  
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 A investigação criminal 
defensiva  

10 Proporcionar um 
maior conhecimento aos 
alunos a respeito da 
investigação criminal 

10 Desenvolver o 
estudo na seara do 
direito penal  

10 Igualitarismo eleitoral: Por 
que perseguir a igualdade de 
chances nas eleições? 
 
 

10  Apresentar ao corpo 
discente do curso de 
Direito da FLF discussões 
atuais e dinâmicas no 
âmbito social e político 
nacional e os reflexos da 
igualdade de chances nas 
eleições 
 

 10 Analisar a realidade 
social e as 
necessidades regionais 
visando o 
aprimoramento da 
ordem jurídica e de sua 
atuação concreta no 
âmbito do Direito 
Eleitoral, no quesito 
eleições 2020. 

10 Advocacia: os desafios e 
vantagens de advogar  

10 Apresentar ao corpo 
discente do curso de 
Direito da FLF discussões 
atuais e dinâmicas no 
âmbito social e político 
nacional e os reflexos da 
igualdade de chances nas 
eleições 

10 Analisar a realidade 
social e as 
necessidades regionais 
visando o 
aprimoramento da 
ordem jurídica e de sua 
atuação concreta no 
âmbito do Direito 
Eleitoral, no quesito 
eleições 2020. 
 

10 Análise constitucional da 
proposta de reforma 
administrativa  

10 Desenvolver um 
estudo sobre os principais 
pontos da reforma 
administrativa 
 

10 Fomentar no 
acadêmico em Direito o 
interesse sobre à 
temática do Direito 
Administrativo 

10 Os desafios da advocacia 
autônoma para obtenção do 
sucesso 

10 Traçar os desafios que 
o profissional do direito 
enfrenta ao optar pela 
advocacia 

10 Desenvolver 
habilidades para o 
exercício da profissão 
de advogado 

10 Políticas públicas de saúde 
na pós pandemia 

10 Aprofundar a pesquisa 
sobre políticas públicas 
de saúde principalmente 
em período pandêmico. 

10 Capacitar o aluno no 
estudo da prática de 
políticas públicas em 
períodos de pandemia 

10 Evolução na interpretação 
de direitos fundamentais 
 
 

10 Analisar a realidade 
social e os Direitos, 
visando o aprimoramento 
da ordem jurídica e de sua 
atuação concreta em 
tempos de pandemia do 
COVID-19. 
para Monografia II  
 

10 Desenvolver 
habilidades práticas que 
permitam exercer os 
direitos fundamentais 
em tempos de 
coronavírus  

10 Pacote anticrime: sucessão 
das normas acerca do 
emprego de arma no roubo – 
novatio legis in mellius  

10 Analisar o que vem a 
ser o pacote anticrime  

10 Desenvolver no 
acadêmico o interesse 
em pesquisar sobre 
Direito penal 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 

10 O uso indevido de dados 
pessoais e cerceamento de 
garantias individuais  

10 Alavancar a discussão 
acerca da proteção de 
dados pessoais em face 
de seu uso inadequado  

10 Analisar as 
consequências jurídicas 
advindas do uso 
indevido de dados 
pessoais. 

10 Judicialização dos direitos 
sociais 
 

10 Discutir o aumento da 
judicialização dos direitos 
sociais  

10 Fomentar a crítica no 
crescente número de 
ações judiciais 
questionando direitos 
sociais. 

11 IV SEMANA INTEGRAPSI 
17 a 20.02.20 

 
 

11 - Promover atividades 
de recepção aos calouros 
- Proporcionar atividades 
de cunho didático, 
acolhimento e estrutura 
curricular do curso de 
Psicologia 
- Conhecer a 
infraestrutura da FLF, 
facilitado o ingresso do 
aluno no contexto 
universitário 
- Apresentar os 
diferentes campos de 
atuação do psicólogo 
- Gerar debates e 
explanações sobre o 
mercado de trabalho do 
psicólogo 

 

11 V AULÃO DE 
MONOGRAFIA 
06.03.20 
 
VI AULÃO DE MONOGRAFIA 
17.06.20 

11 - Apresentar o 
Manual de Monografia 
-Discutir sobre 
atribuições de alunos e 
orientadores  
-Sanar dúvidas no que 
tange à plágio e 
submissão no Comitê de 
Ética 
- Explanar a necessidade 
de revisão ortográfica 
para Monografia II 
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Dimensão Ações realizadas  Avanços  Desafios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

11 INTRODUÇÃO À 
TERAPIA 
COMPORTAMENTAL 
DIALÉTICA – DBT 
17.06.20 
 
 
 
 
 
11 RODA DE CONVERSA: 
PSICOTERAPIA INFANTIL 
NAS DIFERENTES 
ABORDAGENS 
 
19.06.20 
 

11 Possibilitar a 
apresentação de uma 
psicóloga, egressa do 
curso, que explanou 
sobre a terapia 
comportamental dialética 
na disciplina de 
Psicopatologia e 
Intervenções Clínicas – 
Comportamental (8o 
semestre). A atividade foi 
programada e conduzida 
pelo professor Me. 
Ângelo Mouta. 

 

 

11 Possibilitar a 
apresentação de 
experiências práticas 
para os alunos do oitavo 
semestre do curso de 
Psicologia sobre os 
modos de atendimento 
clínico junto à crianças e 
adolescentes, a partir do 
olhar de diferentes 
abordagens 
(Humanismo, Psicanálise 
e Comportamentalismo) 
O intuito desse encontro 
foi aproximar os alunos 
da vivência dos 
atendimentos 
psicoterápicos infantis no 
cenário contemporâneo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Maior 
participação/interação 
dos alunos no momento 
do evento. 
 

 
 
 
 
 
 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 

11 PSICOLOGIAS, ÁREAS 
DE ATUAÇÃO E PESQUISA: 
ENTRELACES E 
ENTRELINHAS 

11 Promover um espaço 
virtual de diálogos sobre 
as possibilidades de 
atuação profissional do 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.06.20 
 

psicólogo, a partir de 
cada abordagem teórico-
psicológica, em 
diferentes realidades. 
Possibilitou ainda uma 
rica discussão sobre os 
diversos campos das 
práticas Psi, como 
clínica, educação e 
políticas públicas. 
 

11 I COLÓQUIO LATINO-
AMERICANO SOBRE 
INSURGÊNCIAS 
DECOLONAIS, PSICOLOGIA 
E OS POVOS TRADICIONAIS 
 
24 a 26.07.20 
 
 
 

11 O evento teve como 
objetivo promover um 
espaço para diálogo e 
troca entre os saberes, 
priorizando os aspectos 
culturais, sociais, 
religiosos, afetivos, 
territoriais, familiares, 
ancestrais, sagrados, 
técnicos, éticos e 
políticos. 
 
Foi realizado pela 
disciplina de Tópicos 
Especiais em Psicologia 
I, ministrada pelo Prof. 
José Maria Nogueira 
Neto, em parceria com a 
Coordenadoria de 
Pesquisa e Extensão e a 
Coordenação do Curso 
de Psicologia. 
Ao todo, foram 43 
convidadas e convidados 
distribuídos em 10 
atividades que somaram 
mais de 30 horas de 
duração e um total de 
6.067 inscritos, chegando 
a mais de 44.000 
visualizações de 
atividades transmitidas 
pelo Youtube. Chegamos 
aos mais diversos 
lugares do Brasil e em 
outros países como 
Alemanha, Angola, 
Argélia, Argentina, 
Bolívia, Costa Rica, 
Colômbia, Cabo Verde, 
Chile, Cuba, Equador, 
Espanha, Estados 
Unidos, Guatemala, 
Guiné-Bissau, México, 
Paraguai, Peru, Portugal 
e Venezuela. 

11 Maior disponibilidade 
de vagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 116 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Público de cada uma das 
atividades de acordo com 
a contagem de 
visualizações do 
Youtube: 
 
1 - Ateliê do saber 
(Minicurso) Psicologia 
Favelada: ensaios sobre 
a construção de uma 
perspectiva popular em 
Psicologia 
8.224 visualizações 
2 - Ritos Iniciais e 
Lançamento das 
Referências Técnicas 
para Atuação de 
Psicólogas (os) 
4.333 visualizações 
3 - Conversas de 
Alpendre “Psicologia e a 
Atuação em Contextos 
Rurais: Subjetivação e 
Resistências para o Bem 
Viver” 
4.606 visualizações 
4 - Roda de Prosa “Nas 
encruzilhadas do sagrado 
e a política da vida, 
religiosidade e 
ancestralidade” 
4.626 visualizações 
5 - Roda de Prosa “O 
quanto você realmente 
sabe sobre racismo?” 
5.075 visualizações 
6 - Minicurso “Banca 
sequestrada em Arte e 
Ancestralidade” 
3.158 visualizações 
7 - Roda de Prosa 
“Mulheres que curam: O 
Feminino, o sagrado e 
um jeito de olhar o 
mundo” 
5.135 visualizações 
8 - Conversatório 
“Psicologia Política, 
Marxismo e América 
Latina” 
3.705 visualizações 
9 - Aldeia Multiétnica 
"Relações Raciais, 
Interculturalidade e 
Cultura Política nas 
Poéticas e Memórias em 
Tempos de Crises" 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 2: 
Políticas para 

o Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

 
 
 
 
 
 
 

3.468 visualizações 
10 - Ritual de Celebração 
"Batuques, maracas, 
cantos e ginga: 
mundanismos musicais" 
1.720 visualizações 
 

11 WEBINÁRIO SOBRE:  
“SAÚDE MENTAL DE 
PESSOAS EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL 
DIANTE DA PANDEMIA DA 
COVID-19: INTERVENÇÕES 
DA PSICOLOGIA”. 
 
26.07.20 
 
 
 
 
 
 

11 Possibilitar a 
discussão e exposição da 
prática da psicologia 
junto à população em 
situação de 
vulnerabilidade social no 
contexto de pandemia 
nos municípios da região 
norte do Ceará. Além de 
possibilitar a 
aproximação entre teoria 
e prática para os 
discentes e firmar 
parcerias entre FLF e as 
prefeituras nas quais 
acontecem os estágios 
em Psicologia Social e da 
Saúde.  
 

 

11 RODA DE CONVERSA: 
“ATUAÇÃO DA PSICÓLOGA 
EM ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA 
CRIANÇAS” 
29.06.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Possibilidade de 
promover a troca de 
experiência acadêmica, 
de estágios 
supervisionados e 
construção da pesquisa 
de monografia com os 
alunos da disciplina de 
Estágio Básico II. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 

11 Dia do psicólogo 
“psicologia construindo redes 
de cuidados. 
 
27.08.20 

11 Promover diálogos a 
partir da importância do 
autocuidado de 
profissionais da saúde, 
construindo redes de 
apoio e fortalecendo 
práticas cotidianas. 

11 Estimular a 
participação de alunos 
em eventos on line 
 
 

11 Dois dedinhos de prosa “ 
amefricanidade e os 
feminismos decoloniais: 
violências, racialização e 
formas de resistências no 
mundo feminicida. 
04.09.20 

11 Trata-se da primeira 
ação pós – i colóquio 
latino-americano sobre 
insurgências decoloniais, 
psicologia e os povos 
tradicionais, de uma série 
de 10 encontros que 
aconteceram em 2020 e 
2021, intitulados de “dois 
dedinhos de prosa”. 
Uma ação da disciplina 
de tópicosespeciais em 
psicologia i  - relações 
étnico-raciais, cultura 
afro-brasileira e indigena, 
ministrada pelo o prof. 
José maria nogueira 
neto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Aulão de monografia 
11.09.2020 
 
 
 
 

11 Apresentar o manual 
de monografia 
Discutir sobre atribuições 
de alunos e orientadores  

 
 



  

 119 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 

Sanar dúvidas no que 
tange à plágio e 
submissão no comitê de 
ética 
Explanar a necessidade 
de revisão ortográfica 
para monografia ii 
 
 

11 Suicídio e saúde pública: 
ações e omissões 
 
16.09.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Promover e ampliar a 
discussão acerca do 
suicídio enfatizando os 
aspectos das políticas 
públicas. 
Compreendendo ser 
relevante discutir esse 
tema pela emergência do 
fenômeno do suicídio ao 
longo dos anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Mais espaços para 
publicidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Dois dedinhos de prosa “ a 
psicologia popular na américa 
latina e os caminhos para a 
descolonização. 
25.09.20 

11 A roda de prosa vem 
discultir sobre a 
possibilidade de uma 
psicologia popular 
latinoamericana, através 
da mensagem de dom 
pedro casaldaliga à 
psicologia. Bispo da 
prelazia de são felix do 
araguaia, dom pedro 
casaldaliga faleceu em 
08 de agosto de 2020 

11Agregar à formação 
do discentes conteúdos 
extracurriculares 
teóricos e práticos 
proporcionados por 
profissionais de 
diversos campos de 
atuação, sejam 
docentes da própria 
instituições, docentes 
de outras instituições e 
engenheiros civil 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

deixando um legado de 
incalculável contribuinção 
à luta dos povos do 
brasil, da américa látina e 
do mundo.  

exclusivamente 
técnicos do mercado de 
trabalho.  
 
Essa formação externa 
foi agregada por meios 
de palestra, oficinas e 
exposições de 
maquetes das diversas 
etapas da construção 
civil montadas pelos 
próprios alunos do 
curso. 

 

11 X encontro temático 
em psicologia clínica e 
da saúde  
20 .10 .20 

11 O presente evento é 
realizado 
semestralmente, por 
meio da coordenação de 
estágio da ênfase clínica 
e da saúde do curso de 
psicologia. No mesmo 
promovemos momentos 
de discussões de temas 
relacionados a psicologia 
clínica e da saúde, junto 
aos alunos do curso 
psicologia da flf e de 
demais instituições, por 
meio de explanações de 
profissionais convidados 
de referência nas áreas 
em questão. Na atual 
edição o evento tem 
como objetivo discutir o 
tema do luto, tendo em 
vista que no presente 
cenário de pandemia a 
sociedade tem convivido 
mais de perto com a 
morte e o luto, fator que 
pode trazer muitos 
impactos para a saúde 
mental e que por isso, 
faz-se necessário e 
pertinente a discussão de 
tal temática. 

11 Maior disponibilidade 
de vagas 
 

 

11  II amar – elos  
Setembro amarelo: 
pessoas precisam de 
pessoas. 
 
 
24.10.20 

11 O projeto amar-elos 
tem o objetivo de dialogar 
com a comunidade 
acadêmica, sobre as 
dimensões psicológicas 
enfrentadas neste 
momento pandêmico, 
promovendo o 
reconhecimento e a 
interação de que juntos 
podemos cuidar do outro, 
pois pessoas precisam 

junto aos discentes.   
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

de pessoas  

 

11 Roda de conversa: atuação 
do psicólogo na escola 
diferentes possibilidades de 
ser 
 
27.10.20 
 

11 A psicóloga me. 
Marlla rubya, egressa do 
curso de psicologia da flf, 
participou da disciplina 
de psicologia da 
educação ii apresentando 
sua atuação contexto 
escolar. 
Na ocasião, com a 
mediação da prof. 
Georgia bezerra gomes, 
os discentes puderam 
conhecer possibilidades 
de intervir com 
adolescentes a partir de 
projetos que buscam a 
valorização da vida. 

11 Participação dos 
alunos da disciplina de 
psicologia da educação 
II. 

 
11 Intervenção com o tema: 
“tecendo laços e afetos” 
11.11.20 

11 A estudante do curso 
de psicologia roberta 
rocha, supervisionada 
pela prof. Me. Anne 
andrade e pela 
preceptora savanya shell 
realizaram uma 
intervenção com os 
facilitadores comunitários 
e articuladores de 
juventudes vinculados a 
unidade de 
gerenciamento de 
projetos e prevenção a 
violência da prefeitura de 
sobral. 

  

 

11 Roda de conversa: atuação 
do psicólogo na assistência 
social 
Visita ao cras irmã Oswalda - 
Sobral – CE 
 
18.11.20 
 

11 Os estudantes do 
curso de psicologia da 
turma de estágio básico ii 
participaram de uma 
visita ao cras irmã 
oswalda, com objetivo de 
conhecer a atuação do 
psicólogo na assistência 
social. 
O momento foi mediado 
pela prof. Me. Ane 
andrade e pela psicóloga 
do cras Nayara Souza. 

11 Participação 
presencial dos alunos 
da disciplina de estágio 
básico II 

 

11 IX encontro temático da 
ênfase social, institucional e 
das organizações:  
"possibilidades de atuação 
frente a pandemia: narrativas 
de psicólogos da saúde" 
 
25.11.20  

11 Trata-se da nona 
edição do encontro 
temático da ênfase social 
institucional e das 
organizações, evento que 
acontece semestralmente 
com temas relacionados 
à referida ênfase de 
estágio do curso de 

93 Estimular a 
participação de alunos 
em eventos on line 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

psicologia da faculdade 
luciano feijão, 
coordenada pela profa. 
Me. Anne andrade. A 
proposta é discutir sobre 
as experiências de 
atuação de psicólogas da 
saúde nos diferentes 
espaços de atendimento 
durante a pandemia da 
covid-19. 

 

 

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. 

1Participação em 
programas de rádio, 
transmitindo à sociedade a 
concepção, os valores, as 
finalidades, os objetivos, 
missão e visão da 
instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2A atualização permanente 
das informações 
institucionais tem atraído a 
visitação da página 
eletrônica da instituição. 
 
 
 
 
3Diversificação de 
temáticas contextualizadas 
que abordam a 
responsabilidade social 
nas disciplinas dos cursos 
de graduação, dando maior 
visibilidade e conhecimento 
das atividades acadêmicas 
desenvolvidas pela IES. 
 
 
 
 
 

 
1Dar continuidade à 
divulgação dos 
resultados das 
avaliações divulgados 
no site da IES e em 
quadros de avisos e ao 
fortalecimento da 
comunicação interna e 
externa, divulgando as 
informações 
institucionais a toda 
comunidade acadêmica 
e a sociedade. Com a 
atuação da Assessoria 
de Comunicação 
(ASCOM) tem-se 
promovido uma ampla 
divulgação das ações, 
eventos e produções 
acadêmicas da 
instituição. 
 
2Incentivar a 
comunidade acadêmica 
em buscar informações 
sobre a instituição no 
site tem aumentando de 
forma contínua o 
número de acesso. 
 
 
3Dar continuidade à 
conscientização de 
acadêmicos, 
professores e técnicos 
sobre a 
responsabilidade social 
da Faculdade Luciano 
Feijão, através de 
divulgação das ações 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 4: 
Comunicação 

com a Sociedade 

 
 
 
 
4Melhoria 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. 
 
5 O jornal Espaço 
Universitário, com suas 
edições, proporciona uma 
leitura de matérias sobre a 
organização e suas 
atividades acadêmicas.  

realizadas nas mídias, 
Boletim Informativo e 
Programas de Rádio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4Dar continuidade a 
melhoria na utilização 
da Ouvidoria, 
possibilitando a 
identificação de pontos 
positivos e negativos da 
instituição. 
 
 
 
 
 

5 Com o apoio da 
Gestão Institucional, 
incentivar a ampliação 
da participação docente 
e discente a escrever 
matérias no jornal 
Espaço Universitário. 

   

 

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. 

1O programa de 
Nivelamento supre as 
deficiências básicas dos 
discentes com a oferta de 
cursos de Matemática 
Básica, Língua Portuguesa 
e Biologia. 
 
 
1Oferta da disciplina de 
Inglês para todos os cursos 
da instituição. 

1Dar continuidade a 
melhoria na ampliação 
do número de 
atendimento de 
discentes, pois a cada 
semestre que se inicia, 
são apresentados aos 
alunos novatos os 
programas de 
atendimento aos 
discentes com o apoio da 
Coordenação de tutoria. 
O programa Tutorial 
Acadêmico possibilita 
uma maior inserção de 
discente no ambiente 
acadêmico, facilitando o 
acesso aos serviços 
ofertados pela instituição. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
1 Oferta da disciplina de 
“Felicidade” para todos 
os cursos com o objetivo 
de proporcionar ao aluno 
conhecimentos teóricos e 
vivências práticas acerca 
da psicologia positiva. 

 1O Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico contribui 
para o crescimento pessoal 
e acadêmico-profissional da 
comunidade estudantil. 

 
1Atender as demandas 
de aprendizagem dos 
alunos com NEEs para 
se adequar ao ensino 
remoto. 

2Engajamento dos 
discentes 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 (ação 
contínua). 

2Dar continuidade ao 
incentivo da participação 
de discentes no PROIC, 
visando ao engajamento 
destes nos projetos de 
pesquisa e extensão. 

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 (ação 
contínua). 

3Dar continuidade à 
prestação de assistência 
cultural e social no 
atendimento aos 
discentes. 

 



94  

 94 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 9: 
Políticas de 

Atendimento aos 
Discentes 

4Incremento de 
serviços e benefícios 
disponibilizados aos 
Discentes. 

4Ampliação dos programas 
de apoio pedagógico 
PNC/PAD e e psicológico 
aos alunos- CAP. 
 
 
 
 
 
 
5Houve melhoria na 
reestruturação dos Serviços 
da Secretaria Acadêmica 
capacitando profissionais 
para o atendimento ao 
aluno, realização de 
serviços de consulta via 
Internet (notas, datas de 
prova, boletos e solicitação 
de documentos) com o 
apoio do Núcleo de 
Tecnologia e Informação – 
NTI. 

 
 
 
7Conclusão de todos os 
laboratórios necessários, 
segundo cronograma, para 
o funcionamento dos cursos 
implementados e em fase 
de criação na expansão da 
FLF. 
 
8Houve melhoria na 
ampliação dos ambientes 
didáticos - Salas de aula 
redimensionando-as para o 
bom desempenho discente- 
docente 

4A Gestão Institucional 
dará continuidade à 
criação de mecanismos 
que permitam oferecer 
aos alunos mais carentes 
bolsas de estudo ou 
algum tipo de desconto 
nas mensalidades. 
  
 
5Existe um 
acompanhamento 
contínuo dos 
atendimentos aos alunos 
por meio da ouvidoria 
que foi essencial nesses 
tempos de isolamento 
social. 
 
 
 
 
 
 
6 A Gestão Institucional 
acompanhará de forma 
contínua a melhoria  
na redução índice de 
evasão e de 
inadimplência, pois 
contribuem para o não 
comprometimento da 
dinâmica dos cursos 
oferecidos. 
Foram pensadas ações 
para realizar a busca 
ativa dos alunos que 
tiveram dificuldade com o 
ensino remoto, seja por 
questões de tecnologia 
ou por questões de 
acesso a internet. A 
instituição acompanhou 
de perto todas essas 
dificuldades e auxílio 
para saná-las garantindo 
que o aluno continuasse 
seus estudos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



95  

 95 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9A Gestão Institucional 
acompanhará a a 
aplicação do Regimento 
Institucional e as regras 
da participação discente 
em colegiados da 
Faculdade, respeitando o 
processo de escolha dos 
representantes pelos 
seus pares. 
 

 
Dimensão 9: 
Políticas de 

Atendimento aos 
Discentes 

10Incremento de 
serviços e benefícios 
disponibilizados aos 
Discentes. 

10Disponibilização da 
Biblioteca para que ofereça 
todos os serviços 
indispensáveis para os 
estudos dos alunos: 
terminais de consulta, áreas 
de estudo, acervo 
compatível com o número 
de alunos de cada curso, 
atendimento e serviço de 
auxílio ao acervo, etc. 
 
 

10A Gestão Institucional 
incentivará de forma 
contínua a utilização dos 
serviços e benefícios 
desmobilizados aos 
Discentes. 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 9: 
Políticas de 

Atendimento aos 
Discentes 

11Incremento de 
ações para o 
fortalecimento da 
aproximação com os 
egressos. 

11Disponibilização de 
todas as informações 
acadêmicas no Portal do 
Egresso (ação contínua). 
Ampliação do contato com 
os egressos por meio dos 
diversos canais de 
comunicação, sendo 
possível constatar que os 
resultados da auto 
avaliação 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. 
 

11A Gestão Institucional 
dará continuidade à 
melhoria na aproximação 
com os egressos no que 
se refere ao 
envolvimento destes 
para a socialização de 
suas experiências 
profissionais durante os 
eventos realizados nos 
cursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 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. 
 

1Dar continuidade ao 
acompanhamento da 
Gestão Institucional ao 
fomento da formação e 
capacitação docente por 
intermédio da pesquisa e 
extensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1A Gestão Institucional 
auxilia, com ajuda de 
custos, voltada para a 
participação de professores 
em eventos nacionais, 
regionais e locais.  
 
1 Com a conclusão do 
mestrado interinstitucional 
(MINTER) nas áreas de 
Administração e Direito, e o 
andamento do Doutorado 
interinstitucional (DINTER) 
em Direito (FLF/UFSC), a 

1Ampliar recursos 
financeiros para a 
pesquisa e extensão e, 
consequentemente, para 
produção científica 
decorrente.  
 
1Dar continuidade ao 
estímulo de docentes a 
participarem de 
programas de 
capacitação docente 
(mestrado e doutorado), 
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

Dimensão 5: 
Políticas de 

Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 5: 
Políticas de 

Pessoal 

instituição proporciona a 
qualificação 
do seu corpo docente. 
 
1Melhoria das condições 
mínimas aos docentes de 
para o desenvolvimento de 
suas atividades: sala de 
estudo e 
reunião, incluindo serviços 
de apoio à docência. 
 
1Houve a implementação 
de mecanismos que 
favoreçam o professor a 
conhecer melhor as 
diretrizes, as estruturas e 
os fluxos institucionais, bem 
como a proposta 
pedagógica do(s) curso(s) 
em que atua.  
 
1Disponibilização de 
equipamentos de 
informática e acervo 
bibliográfico e material de 
apoio para realização das 
atividades docentes dentro 
e fora da sala de aula, de 
pesquisa e de extensão, em 
quantidades suficientes e 
atualizadas.  
 
1Implantação do Plano de 
Carreira Docente articulado 
por uma política de tempo 
integral a fim de facilitar a 
realização de pesquisa e da 
extensão. 

disponibilizando recursos 
e benefícios (bolsas, 
auxílios, remuneração 
extra etc.)  
 
1Promover parcerias 
institucionais tendo em 
vista firmar Convênio 
para instalação na FLF 
de uma pós-graduação 
lato sensu em Didática 
do Ensino Superior para 
os docentes titulados -
mestres e doutores.  
 
1Assegurar liberação 
parcial das aulas para 
àqueles que obtiverem 
aprovação em seleções 
de Mestrado/Doutorado 
em Programas da 
UFC/UECE.  
 
1Atualizar as normas 
estabelecidas pelo Plano 
de Cargos e Carreira da 
FLF, incluindo a 
liberação com incentivos 
para a capacitação 
profissional- condições 
necessárias para 
ingresso/permanência e 
progressão na carreira 
docente.  
 
 
1 A Gestão Institucional 
acompanhará os 
resultados da avaliação 
periódica de cursos e de 
desempenho docente 
apoiada por mecanismos 
de esclarecimento sobre 
a Instituição – FLF.  
 

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). 
 
2Estabelecimento de regras 
que forneçam os requisitos 
necessários para ingresso e 
progressão na carreira 
técnico-administrativa.  

2A Gestão Institucional 
implementará uma 
avaliação periódica do 
desempenho técnico-
administrativo.  
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
2Implantação de um Plano 
de Cargos e Salários, para 
o corpo técnico-
administrativo.  
 
2Ajuda de custo e liberação 
de ponto para participação 
em Seminários, 
Congressos, Simpósios, 
pertinentes à área de 
atuação.  

 
 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensão 6: 
Organização e 

Gestão da 
Instituição 

1Adequação, 
consolidação e 
integração entre 
gestão, órgãos 
colegiados e 
comunidade 
acadêmica. 
 
 
1Fortalecimento de 
todos os órgãos 
colegiados da  
FLF tendo em vista 
assegurar o 
cumprimento do 
calendário acadêmico 
aprovado.  
 
 
 
2Aperfeiçoamento do 
sistema de gestão do 
Controle Acadêmico 
da FLF instando o 
Núcleo de Tecnologia 
e Informação- NTI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
2 O sistema acadêmico Totvs 
permite a informatização 
organizada, além de agilizar o 
atendimento discente em relação a 
expedição de documentos. 
 
2 O sistema de gestão acadêmico 
vem sendo initerruptamente 
ampliado, com vista em uma total 
integração dos setores da IES. 
 
2O Site foi reformado e ampliado 
com recursos tecnológicos de 
programação responsivos e que 
privilegie à acessibilidade. 
 
2Foi desenvolvido um Aplicativo 
mobile (APP) que deu mais acesso 
a toda a comunidade acadêmica 
dos nossos processos 
administrativos, documentos 
acadêmicos e facilitou os trabalhos 
dos docentes e discente nas tarefas 
diárias (históricos, notas, faltas, 
materiais didáticos entre outros). 
 
2Foi desenvolvido um software 
dedicado ao NPJ para fazer a 

1A Gestão 
Institucional dará 
continuidade a 
ampliação da 
estrutura de 
suporte a gestão 
da FLF no 
contexto e para o 
plano de 
expansão dos 
Cursos.  
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Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Implantação em 
todos os Cursos de 
Graduação e de Pós-
Graduação a função 
do Coordenador.  
 
 
 

gestão dos processos e 
atendimentos a sociedade civil. 
 
 
 
2Foi disponibilizado para toda a 
comunidade acadêmica várias 
bibliotecas digitais, enriquecendo 
nosso acervo e dando total 
mobilidade e comodidade aos 
usuários. 
 
 
3Contratação de Docentes 
qualificados / titulados para função 
de gestores curriculares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3A Gestão 
Institucional 
implementará um 
Programa de 
Formação de 
Gestores em 
exercício da 
função de 
coordenador na 
FLF.  
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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 Tratamento de cada curso 
como uma Unidade de 
Negócio, ou seja, o 
coordenador de Curso deverá 
atuar como gestor, 
responsabilizando-se pelos 
resultados financeiros do seu 
curso.  
 
1Sistematização do 
acompanhamento do 
desempenho de cada curso, 
por registros contábeis.  
 
1Tratamento individual dos 
casos de inadimplência 
buscando sempre um acordo 
entre as partes.  
 
1Busca de fontes alternativas 
de recursos para 
investimentos, seja por 
parcerias ou por órgãos 
específicos.  
 
1 Há um controle rigoroso da 
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 Houve o desenvolvimento 
de uma melhor gestão 
orçamentária em prol de gerir 
recursos financeiros para 
investimentos em novos 
cursos. 

1A Gestão 
Institucional dará 
continuidade ao 
desenvolvimento do 
Orçamento-
Programa da FLF 
que realiza 
anualmente os 
ajustes no 
Orçamento do PDI 
em atendimento das 
demandas dos 
Cursos ofertados, 
bem como a 
emissão mensal de 
relatórios 
financeiros e 
análise das 
variações 
orçamentárias da 
FLF.  
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4.4. Eixo 5: Estrutura Física 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 

Dimensão Ações realizadas Avanços Desafios 

 1A Faculdade 
Luciano Feijão 
encontra-se com uma 
excelente 
infraestrutura física 
própria, atendendo as 
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, 
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. 
1Os gabinetes de trabalho 
para professores em tempo 
integral, na sala de 

1A Gestão Institucional 
concluirá a construção 
de um auditório com 
mais de 800 lugares e 
mais um bloco com 
salas de aula e 
laboratórios. 
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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 biblioteca, em relação aos 
serviços e informatização, 
que atedem 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. 
 
1 Disponibilização de 
recursos de TIC´s voltados 
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ao apoio pedagógico no 
processo 
ensino/aprendizagem com 
recursos de hardware e 
software (apple tv’s para 
espelhamento em todas as 
salas de aula, equipamentos 
de áudio e vídeo integrados 
com projeção de auta 
definição em todo um 
ambiente conectado em rede 
wi-fi). Os 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. 
 
1Manutenção das condições 
físicas e estruturais para que 
os alunos convivam 
politicamente com o estatuto 
do Diretório Acadêmico ou 
equivalente. 
 
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. 
 
1Houve a construção de um 
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 excelente espaço de 

convivência dos discentes, 
com a construção de uma 
praça dentro do campus da 
faculdade. 
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5. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 
 
 

Após a análise longitudinal dos dados do triênio de 2018, 2019 e 2020 e 

informações do processo de autoavaliação institucional conduzido pela CPA, foi 

realizada juntamente com os membros da CPA e Gestão Institucional desta 

Instituição, considerando ainda as sugestões apontadas pelos segmentos 

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

avaliados, que visam à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão, em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Faculdade 

Luciano Feijão. 

A seguir, o cronograma das ações de melhorias. 
 
 

ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 - Mobilizar de forma contínua a 
realização da Autoavaliação 
Institucional. 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 - Ampliar a participação da Sociedade 
Civil. 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

   - A Comissão Própria de Avaliação – 
CPA se reunirá trimestralmente para o 
acompanhamento das ações realizadas 
na Faculdade Luciano Feijão; 

- Fevereiro, junho, setembro e 
dezembro de 2021; 

 Elaboração e divulgação do questionário 
avaliativo: O ALUNO DA FACULDADE 
LUCIANO FEIJÃO E A 
VIRTUALIZAÇÃO DO ENSINO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA 

- Maio de 2021 

 Devolutiva dos resultados por curso do 
questionário avaliativo: O ALUNO DA 
FACULDADE LUCIANO FEIJÃO E A 
VIRTUALIZAÇÃO DO ENSINO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA 

- Junho de 2021 

 Reunião com os coordenadores dos 
cursos que foram avaliados em 2019 e 
rever alguns pontos dos instrumentos 
avaliativos. 

- Julho de 2021ao 

 Participação da presidente da CPA no I 
Seminário Virtual; despertando a 
educação do amanhã 

- Julho de 2021 

 
EIXO 1: PLANEJAMENTO 

E AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

- Atualizar continuamente as ações da 
Comissão Própria de Avaliação - CPA 
no site da faculdade; 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário; 
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 - Planejamento anula da dicvulgacao 
das acoes da CPA nas mídias da 
faculdade.  

  - Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 Dedicar uma edição exclusiva do jornal 
Espaço Universitário para divulgar os 
resultados das avaliações. 

 

- Junho de 2021. 

 - Divulgar os resultados do relatório 
final – triênio 2018, 2019 e 2020 de 
autoavaliação institucional da CPA no 
site da faculdade, no frame do 
aplicativo do aluno, inclusive aos 
egressos, fazer a entrega impressa por 
setor e coordenação de curso. 

- Março e abril de 2021. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 - Realizar semestralmente a coleta dos 
dados (aplicação dos questionários): 
no primeiro semestre a avaliação dos 
cursos e desempenho docente, e no 
meio do ano, a avaliação institucional; 

- Fevereiro e Agosto de 2021; 

 
 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

- Propor à Diretoria Geral da Faculdade 
ações que melhorem a qualidade das 
atividades acadêmicas na modalidade 
remoto, a serem encaminhadas às 
instâncias competentes; 

- Março de 2021; 

   

- Divulgar os resultados da avaliação 
dos cursos e desempenho docente 
com a Direção Geral e as 
coordenações envolvidas; 

- Abril e setembro de 2021; 

 - Acompanhar os processos de 
avaliação externa da Instituição e do 
Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes - ENADE; 

- Período dos ciclos avaliativos; 

 - Acompanhar a revisão contínua dos 
objetivos, metas e ações propostas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), considerando as fragilidades 
apontadas nas avaliações externas e as 
potencialidades implementadas pela 
Gestão Institucional. 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

 - Garantir a participação contínua da 
representação docente, discente e 
técnico-administrativo na revisão e 
atualização dos Projetos Pedagógicos 
de Cursos da Instituição. 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 
- Implantar os cursos de Odontologia, 
Arquitetura e Urbanismo 2021 e os 
cursos em EAD. 

- Fevereiro a dezembro de 2021. 

 - Fortalecer a instituição para tornar-
se um Centro Universitário. 

 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário. 

- Garantir a contínua utilização dos 
benefícios movidos pela Faculdade 
Luciano Feijão. 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário. 

- Garantir o acompanhamento da 
Gestão Institucional do 
desenvolvimento dos projetos da 
pesquisa e extensão com foco na 
responsabilidade social, ou seja, 
promoção dos direitos humanos e 
igualdade ético-raciais, visando as 
condições de exequibilidade dos 
mesmos. 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário. 

- Expandir os intercâmbios entre 
instituições, de maneira a fortalecer ao 
programa de internacionalização. 

 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário. 

 - Garantir o acompanhamento da 
Gestão Institucional para as condições 
de exequibilidade dos projetos sociais, 
em comunidades carentes de Sobral, 
sob a Coordenadoria da Extensão da 
Faculdade Luciano Feijão. 

- Período contínuo, sempre que 
se fizer necessário. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIXO 3: POLÍTICAS 
ACADÊMICAS 

  

- Atingir um maior número de docentes 
doutores em todos os cursos da 
Faculdade Luciano Feijão. 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

 

 

 

- Implantar com o apoio do setor de 
Tecnologia da Informação (TI), um 
Sistema com foco no ENADE e qualificar 
os docentes de todos os cursos para a 
utilização do mesmo, a fim de obter 
resultados representativos junto as 
avaliações promovidas pelo MEC - 
ENADE. 

 

- Fevereiro de 2021. 

- Estimular de forma contínua, a 
produção científica e sua divulgação em 
eventos, publicações. 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

- Dar continuidade aos Programas de 
Iniciação científica (IC), formação 
complementar e de iniciação à docência 
-  monitoria. 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

- Ampliar a cada semestre, a produção 
acadêmica dos docentes e discentes. 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 
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ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

- Dar continuidade ao acompanhamento 
da Gestão Institucional ao fomento da 
formação e capacitação docente por 
intermédio da pesquisa e extensão. 
 
 
- Ampliar recursos financeiros para a 
pesquisa e extensão e, 
consequentemente, para produção 
científica decorrente.  
 
 
- Dar continuidade ao estímulo de 
docentes a participarem de programas de 
capacitação docente (mestrado e 
doutorado), disponibilizando recursos e 
benefícios (bolsas, auxílios, remuneração 
extra etc.)  
 
 
- Promover parcerias institucionais tendo 
em vista firmar Convênio para instalação 
na FLF de uma pós-graduação lato 
sensu em Didática do Ensino Superior 
para os docentes titulados -mestres e 
doutores.  
 
 
- Assegurar liberação parcial das aulas 
para àqueles que obtiverem aprovação 
em seleções de Mestrado/Doutorado em 
Programas da UFC/UECE.  
 
 
- Atualizar as normas estabelecidas pelo 
Plano de Cargos e Carreira da FLF,  
incluindo a liberação com incentivos para 
a capacitação profissional - condições 
necessárias para ingresso/permanência 
e progressão na carreira docente.  
 
 
- Implantar do Plano de Carreira Docente 
articulado por uma política de tempo 
integral a fim de facilitar a realização de 
pesquisa e da extensão. 
 
 
- A Gestão Institucional acompanhará os 
resultados que a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) disponibilizará da 
avaliação periódica de cursos e de 
desempenho docente apoiada por 
mecanismos de esclarecimento sobre a 
Instituição – FLF. 
 
 
- A Gestão Institucional implementará 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
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uma avaliação periódica do desempenho 
técnico-administrativo.  
 
 
- A Gestão Institucional dará 
continuidade à ampliação da estrutura de 
suporte a gestão da FLF no contexto e 
para o plano de expansão dos Cursos.  
 
 
 
- A Gestão Institucional dará 
continuidade ao desenvolvimento do 
Orçamento-Programa da FLF que realiza 
anualmente os ajustes no Orçamento do 
PDI em atendimento das demandas dos 
Cursos ofertados, bem como a emissão 
mensal de relatórios financeiros e análise 
das variações orçamentárias da FLF.  
 

fizer necessário. 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 

- Período contínuo, sempre que se 
fizer necessário. 

 

 

 
 
 

ASPECTOS AVALIADOS AÇÕES DE MELHORIAS PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
 
 

EIXO 5: 
INFRAESTRUTURA FÍSICA 

- Manutenção da estrutura física - A cada final de semestre 

 
 

 



 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2020 

INSTRUMENTO AO EGRESSO 
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4,0%

32,5%

Muito

Mais ou Menos

Pouco

Nada

A pergunta não se aplica a minha
situação atual.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 
EGRESSOS 2020 

 

I - SITUAÇÃO ATUAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

1) A pandemia causada pelo Covid 19 impactou no seu trabalho? 

 

 

 

 

 

2) Você acha que a Pandemia de Covid-19 dificultou sua entrada no 
mercado de trabalho? 

 

 

 

 

 

 

 114 90,5% 

 12 9,5% 

TOTAL: 126 100% 

 42 33,3% 

 33 26,2% 

 5 4,0% 

 5 4,0% 

 41 32,5% 

TOTAL: 126 100% 



44,4%

41,3%

14,3%
Sim

Não

A pergunta não se aplica a minha
situação atual

6,3%

75,4%

18,3% Sim

Não

A pergunta não se aplica a minha
situação atual

3) Você sofreu algum tipo de afastamento/suspensão de seu emprego 
devido à pandemia de Covid-19? 

 

 

 

 

 

 

4) Você foi desligado da empresa em que trabalha em consequência da 
Pandemia de Covid-19? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 8 6,3% 

 95 75,4% 

 23 18,3% 

TOTAL: 126 100% 

 56 44,4% 

 52 41,3% 

 18 14,3% 

TOTAL: 126 100% 



67,5%

22,2%

10,3%
Sim, na área de minha formação
acadêmica.

Sim, fora da área de minha formação
acadêmica.

Não.

62,7%11,9%

1,6%
0,8%

23,0%
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7,9%
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12,7%
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Melhor oportunidade em outra área.

Motivos particulares

A pergunta não se aplica a
minhasituação atual

II - SITUAÇÃO PROFISSIONAL ATUALMENTE 

 

01) Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

 85 67,5% 

 28 22,2% 

 13 10,3% 

TOTAL: 126 100% 

 10 7,9% 

 11 8,7% 

 16 12,7% 

 89 70,6% 

TOTAL: 126 100% 

 79 62,7% 

 15 11,9% 

 2 1,6% 

 1 0,8% 

 29 23,0% 

TOTAL: 126 100% 
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8,7%

38,1%

41,3%

Por concurso público

Por efetivação de estágio

Por seleção de currículo.

A pergunta não se aplica a minha
situação atual.

11,9%

52,4%

29,4%

6,3%
Alto

Médio

Baixo

A pergunta não se aplica a minha
situação atual.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

05) Como você obteve seu emprego atual? 

  

 

 

 

 

 

 

 

06) Qual o seu nível de satisfação na sua situação profissional atual no aspecto 
financeiro? 

 

 

 

 

 

 36 28,6% 

 5 4,0% 

 26 20,6% 

 42 33,3% 

 17 13,5% 

TOTAL: 126 100% 
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07) Qual o seu nível de satisfação na sua situação atual, no aspecto social? 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

III – AVALIAÇÃO DO CURSO/INSTITUIÇÃO 
 

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

 

 

 

 

 

 
 

38 30,2% 

 
 

71 56,3% 
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TOTAL: 126 100% 
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10) As disciplinas profissionalizantes contribuíram para o seu desempenho 
profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

12) De forma geral, qual é o conceito que você atribui aos professores do curso que 
você concluiu? 
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instituição

84,9%

15,1%

Sim

Não

68,3%

28,6%

3,2% 0,0%

Ótimo

Bom

Regular

Insatisfatório

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

15) Por que você escolheu a Faculdade Luciano Feijão? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 107 84,9% 

 19 15,1% 

TOTAL: 126 100% 

 86 68,3% 

 36 28,6% 

 4 3,2% 

 0 0,0% 

TOTAL: 126 100% 

 84 66,7% 

 11 8,7% 

 16 12,7% 

 1 0,8% 

 14 11,1% 

TOTAL: 126 100% 



66,7%

27,0%

4,0% 2,4%

Com certeza

Provavelmente

Não

Não tenho opinião formada a esse
respeito

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

 
 84 67% 

 34 27% 

 5 4% 

 3 2% 

TOTAL: 126 100% 



 

 

 

 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2020 

INSTRUMENTO AO QUADRO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
 



O ADMINISTRATIVO DA 
FACULDADE LUCIANO 
FEIJÃO E O TRABALHO 
EM TEMPOS DE 
PANDEMIA
LÍDIA LOURINHO –
PRESIDENTE DA CPA - FLF



A Faculdade Luciano Feijão quer saber de você!!!! 

Foi realizada uma pesquisa, junto ao quadro técnico administrativo da 
instituição que se encontra na ativa, para conhecer as condições de trabalho e 

vida em meio à pandemia e compreender o impacto desta e do isolamento
social nos colaboradores da nossa instituição.  

A pesquisa quiz saber como estão as atuais condições de vida e trabalho dos 
nossos colaboradores, que, certamente, sofreram alterações devido à

interrupção da maior parte das atividades presencias da instituição, imposta
pelo cenário da pandemia de Covid-19, desde o último dia 18 de março. 

A participação de todos é fundamental!!! Os resultados da análise dos dados 
coletados subsidiarão a Administração Central na elaboração de uma proposta
para as atividades da FLF adequada à realidade de sua comunidade, levando
em consideração o atual contexto sanitário.  O intuito é evitar a precarização

do trabalho e fomentar a saúde mental do trabalhador!!

A Comissão Própria de Avaliação da FLF agradece antecipadamente a 
participação de todos!!!















Que transformações ou 
mudanças positivas e/ou 

negativas você está 
vivenciado na pandemia?









Em relação a pandemia o 
que mais lhe preocupa?









Este espaço é para você se 
expressar da maneira que 

quiser. Deixe aqui sua
opinião, desabafo ou

sugestão.








