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1 INTRODUÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Inhumas – FacMais –

apresenta o Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional, documento que

resume o processo de avaliação das ações consolidadas no triênio 2021/2023. A

elaboração do relatório observou as orientações e diretrizes da Diretoria de

Avaliação da Educação Superior (DAES), do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Comissão Nacional de Avaliação

da Educação Superior (CONAES), apresentadas pela Nota Técnica 065 de 09 de

outubro de 2014, em termos de estrutura e procedimentos avaliativos.

O relatório apresenta-se articulado com o Plano de Desenvolvimento

Institucional (PDI) da instituição, atendendo as exigências normativas e contempla

em suas análises as dimensões institucionais apresentadas pelo art. 3º da Lei No.

10.861/2004 (SINAES), reunidas em cinco Eixos.

A autoavaliação sinaliza a necessidade de discussão, planejamento e

implantação de ações corretivas e de melhoria que visam adequar a instituição às

exigências de qualidade previstas nos instrumentos normativos vigentes, bem

como aos seus objetivos, missão e valores.

O processo de Autoavaliação, com participação de toda a comunidade

acadêmica, permite que a instituição tome consciência de seus pontos fortes,

suas fragilidades/pontos a melhorar e possa adotar medidas corretivas e de

ajustes não somente para atender às exigências legais e seus objetivos, mas

principalmente para desenvolver todo o seu potencial de qualidade e de satisfação

dos seus discentes, docentes e toda a comunidade acadêmica.

A CPA vem esforçando-se para exercer as suas funções pautando-se na

ética e na seriedade, realizando a Autoavaliação, envolvendo a participação de

toda comunidade acadêmica, analisando as ações e políticas institucionais de

forma a produzir informações confiáveis, claras e precisas que contribuem para

qualidade institucional.

Para alcançar o seu objetivo, a avaliação foi realizada com base nos

dados obtidos nas avaliações internas e externas em diferentes níveis: por meio
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dos dados obtidos na avaliação interna realizada junto aos discentes, por meio

dos dados obtidos na avaliação interna realizada junto aos docentes, por meio dos

dados obtidos na avaliação interna realizada junto ao corpo técnico administrativo

e também dados obtidos nas avaliações externas feitas pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

2 A INSTITUIÇÃO

2.1 Identificação e breve contextualização da Faculdade de Inhumas -
FacMais

Identificação da Mantenedora:
Centro de Educação Superior Mais - Eireli
Código de e-MEC: 2666
CNPJ: 07.242.113/0001-42
Endereço: Avenida Monte Alegre, n.100, Qd. 03, Lt. 11 a 37, Residencial Monte
Alegre, Inhumas - Goiás, CEP 75.401-057
Fone: (62) 3514-5050
E-mail: celmar@facmais.edu.br
Presidente: Celmar Laurindo de Freitas
Base Legal: Registro do seu primeiro estatuto na Junta Comercial do Estado de

Goiás (JUCEG) sob o n. 52.2.0217118-6, criada em 01/03/2005 e teve o registro do

seu primeiro estatuto na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o n.

52.2.0217118-6.

Identificação da Mantida:
Código de e-MEC: 4259
Denominação: Faculdade de Inhumas - FacMais
Endereço: Avenida Monte Alegre, n. 100, Qd. 03, Lt. 11 a 37, Residencial Monte

Alegre, Inhumas- Goiás, CEP 75.401-057

Fone: 0800 482 0000

E-mail: luciaramos@facmais.edu.br

Site: www.facmais.edu.br

Diretora Acadêmica: Prof. Me. Lúcia Ramos de Souza
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O Centro de Educação Superior Mais - Eireli, entidade mantenedora da

Faculdade de Inhumas- FacMais, surgiu justamente com o firme propósito de

proporcionar à população do Estado de Goiás o acesso à educação superior de

qualidade, com o objeto de consolidar-se a partir de um compromisso com a

qualidade do ensino, de forma a adquirir o respeito da comunidade, como instituição

séria e competente, de sorte que o alunado egresso possa suprir a carência de

profissionais capacitados que aflige a região. A decisão de implantar a FacMais

decorre da conscientização da responsabilidade social de atender à população

circundante e vem ao encontro dos anseios da população, com o apoio de toda

classe política, empresarial e institucional da sociedade civil organizada.

A Faculdade de Inhumas - FacMais, voltada para a formação educacional

superior, é resultado de um planejamento sólido e é ciente de sua responsabilidade

como instituição formadora de recursos humanos, atuando, desde agosto de 2006,

de forma sistêmica na formação de profissionais de nível superior, colaborando

assim com o processo de desenvolvimento econômico regional e social.

A Missão e Visão da Faculdade de Inhumas - FacMais

Missão - "Buscar, pelo ensino, a formação do profissional responsável dentro

dos princípios da cidadania, tendo em vista ainda seu contínuo aprimoramento

ético-sócio-cultural”.

Visão - “Assumir a posição de um centro referencial na educação superior em

Inhumas, visando dar respostas ágeis às necessidades da sociedade, a partir de

novas práticas pedagógicas”.

A Faculdade de Inhumas têm como objetivo proporcionar um processo de

ensino e aprendizagem com metodologias pedagógicas científicas, multidisciplinares

e dialéticas, com práticas educativas diversificadas, que contribuam para a formação

e qualificação do aluno ao exercício profissional técnico, responsável e ético no

desenvolvimento sócio-econômico-cultural na sua área de atuação.

Os objetivos institucionais da Faculdade de Inhumas são:

1.Realizar o ensino de conteúdos de formação geral, formação básica e
formação específica e profissional com as correspondentes atividades
práticas e complementares de cada curso.
2.Promover eventos acadêmicos e culturais.
3.Incentivar a criação cultural, a consciência de cidadania e o
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desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo,
divulgando-os por meio do ensino presencial e de outras formas de
comunicação do saber.
4.Pugnar pela formação do profissional técnico, responsável e ético.
5.Levar a efeito estudos metódicos dos problemas regionais e nacionais, à
luz do contexto mundial.
6.Oferecer condições de prestação de serviços à comunidade,
estabelecendo laços de reciprocidade e parceria.
7.Desenvolver trabalho de pesquisa e investigação, em especial os de
iniciação científica.
8.Promover a extensão, visando à difusão dos resultados, da criação
cultural e da pesquisa científica.
9.Formar profissionais e docentes aptos para o exercício de suas funções e
para participação no desenvolvimento do estado e região, suscitando nos
mesmos o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional.
10.Estabelecer intercâmbio interinstitucional com diversos sistemas de
ensino nacionais e estrangeiros, através da presença e da participação
contributiva da FacMais.
11.Buscar incentivos à pesquisa por meio de parcerias com entidades
públicas e privadas.
12.Incentivar a permanente interação com a sociedade, com fins
educativos, científicos e culturais.

A Faculdade de Inhumas atualmente oferece os seguintes cursos:

✔ Curso de Administração, renovado o reconhecimento pela Portaria

n. 274, de 18 de setembro de 2020, publicada no DOU em 23/09/2020;

✔ Curso de Agronomia - autorizado pela Portaria SERES n. 1.096,

de 24/10/2017 – D.O.U. 26/10/2017;

✔ Curso de Ciências Contábeis,renovado o reconhecimento pela

Portaria n. 274, de 18 de setembro de 2020, publicada no DOU em 23/09/2020;

✔ Curso de Direito, renovado o reconhecimento pela Portaria n. 207,

de 25 de junho de 2020, publicada no DOU em 07/07/2020;

✔ Curso de Educação Física (licenciatura) reconhecido pela Portaria

n. 229, de 15 de julho de 2020, publicada no DOU em 17/07/2020;

✔ Curso de Enfermagem, renovado o reconhecimento pela Portaria

n. 110, de 04 de fevereiro de 20201, publicada no DOU em 05/02/2021;

✔ Curso de Engenharia Civil, reconhecido pela Portaria n. 181, de 23

de junho de 2020, publicada no DOU em 24/06/2020;

✔ Curso de Estética e Cosmética, autorizado pela Portaria n.334, de

22 de outubro de 2020, publicada no DOU em 23/10/2020;
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✔ Curso de Farmácia, reconhecido pela Portaria n. 181, de 23 de

junho de 2020, de 23 de junho de 2020, publicada no DOU em 24/06/2020;

✔ Curso de Fisioterapia, autorizado pela Portaria n. 611, de 16 de

dezembro de 2020, publicada no DOU em 18/12/2020;

✔ Curso de Medicina Veterinária - autorizado pela Portaria SERES n.

502, de 16/07/2018 - D.O.U. 17/07/2018;

✔ Curso de Nutrição – autorizado pela Portaria SERES n.376, de

21/08/2019 – DOU 22/08/2019;

✔ Curso de Odontologia autorizado pela Portaria SERES n. 1.096,

de 24/10/2017 – D.O.U. 26/10/2017;

✔ Curso de Pedagogia, reconhecido pela Portaria n. 181, de 23 de

junho de 2020, publicada no DOU em 24/06/2020 e;

✔ Curso de Psicologia - autorizado pela Portaria SERES n. 167, de

13/03/2018 - D.O.U.14/03/2018 – todos ministrados sob a forma presencial e em

regime semestral.

Além dos cursos de graduação, a matriz da FacMais oferece cursos de

pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu Mestrado Acadêmico em

Educação aprovado pela Parecer CNE/CES n. 654/2019 – D.O.U. n.191, 02 de

outubro de 2019 com duas linhas de pesquisa: Educação, Instituições Políticas

Educacionais e Educação, Cultura, Teorias e Processos Pedagógicos. Atualmente o

Programa de Pós-Graduação está com 82 alunos matriculados e com 15 egressos.

Atualmente a Faculdade de Inhumas conta com 1245 discentes matriculados

nos quinze cursos de graduação.

3 CONCEPÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - ATO LEGAL INTERNO

3.1 Criação e Composição da CPA

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela promoção da

avaliação institucional na Faculdade de Inhumas (FacMais), em todos os seus

aspectos, de maneira contínua, buscando compreender os significados do conjunto

de suas atividades, com fins de melhorar e aperfeiçoar a qualidade do ensino,

fortalecer as ações que beneficiem a comunidade acadêmica e promover maior
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interação com a sociedade

De acordo com o Art. 1 do seu Regulamento, a Comissão Própria de

Avaliação – CPA – da Faculdade de Inhumas – FacMais, instituída pela Portaria n°

11, de 27 de setembro de 2007, de acordo com o art. 11 da Lei n° 10.861, de 14 de

abril de 2004, e regulamentada pela Portaria MEC n.2.051, de 09 de julho de 2004 -

SINAES, tem por atribuições conduzir o processo de avaliação interna da Instituição,

bem como sistematizar as informações prestadas ao Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais - INEP, têm com objetivo de assegurar a condução do

processo de avaliação interna da Instituição, de sistematização e de prestação das

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira - INEP, reger-se-á por Regulamento próprio, observados o Regimento

Interno da Faculdade Inhumas – FacMais e, também Conselho Superior de

Administração (CONSU).

3.2 Membros da CPA – Faculdade de Inhumas - FacMais (2021-2023):

Presidente da CPA e Representante do Corpo Docente – Profª. Ma. Simone

Beatriz Neves Pacheco

Representante do Corpo Discente – Nikollas Fideles Monteiro dos Reis

Representante do Corpo Técnico-Administrativo – Irismendes de Jesus Oliveira

Representante da Sociedade Civil Organizada – Marcia Cristina Correia

3.3 Critérios de Indicação e recondução dos membros

De acordo com Regulamento da CPA nos incisos:

§ 1º Os representantes que integram a Comissão Própria de Avaliação têm

mandato de dois anos, podendo haver uma recondução;

§ 2º Os membros da CPA serão nomeados pela Direção Acadêmica, com ampla

divulgação da sua composição e das suas atividades. Na composição será levado

em consideração, o adequado perfil dos membros para o exercício das funções da

CPA e a participação das atividades acadêmicas;

§ 3º A Comissão será coordenada por pelo representante docente, substituído em
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seus impedimentos legais por outro docente nomeado pelo Direção Acadêmica da

Faculdade.

Desta forma, a Comissão Própria de Avaliação – CPA da Faculdade de

Inhumas - FacMais conta em sua estrutura com representantes do corpo docente,

discente, técnico-administrativo e comunidade externa, sem privilegiar a maioria

absoluta de qualquer um destes segmentos. Sendo que o instrumento de coleta de

dados desenvolvido pela CPA garante a análise de particularidades de cada

segmento a ser analisado bem como a garantia de estratégias para fomentar o

engajamento crescente de todos os segmentos. Internamente, além da participação

dos membros da CPA tem-se o apoio incondicional da área de informática,

marketing, para citar alguns, além da participação de professores especialistas nas

mais diversas áreas, como estatísticos, por exemplo.

Contatos por meio do e-mail: cpa@facmais.edu.br

3.4 Objetivos

3.4.1 Geral

- Identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as

relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização

didático-pedagógica.

- Coordenar o processo de avaliação institucional da Faculdade Mais de

Faculdade de Inhumas, de forma participativa visando melhorias do ensino,

pesquisa e extensão.

3.4.2 Específicos – Avaliação Interna

- Consolidar a cultura avaliativa na FacMais-Faculdade de Inhumas;

- Elaborar e aprimorar os instrumentos de autoavaliação;

- Sistematizar e analisar os dados coletados em instrumentos de autoavaliação;

- Identificar as potencialidades e as fragilidades quanto às dimensões

estabelecidas no SINAES;

- Propor ações/soluções que auxiliem no planejamento da Faculdade Mais de

Faculdade de Inhumas.
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3.4.3 Específicos – Avaliação Externa

- Acompanhar as ações institucionais para efetivação do PDI e dos PPC’s; -

Articular políticas institucionais para uma efetiva participação dos discentes no

ENADE;

- Contribuir para a efetivação do PDI como referência para o planejamento

institucional da Faculdade Mais de Faculdade de Inhumas;

- Promover ações que atendam as dimensões a fim de subsidiar as avaliações

institucionais;

- Subsidiar os cursos nos processos de avaliação externa;

- Articular com as unidades responsáveis a promoção da qualidade educativa

por meio da autoavaliação e avaliação externa;

- Estabelecer prazo para fornecer informações sobre as avaliações e resultados

junto ao e-MEC.

4 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Compreendendo a importância da Avaliação Institucional para o seu

crescimento, a Faculdade de Inhumas tem investido esforços para aperfeiçoar a sua

Autoavaliação por meio do fortalecimento da sua Comissão Própria de Avaliação

(CPA).

A cada semestre a CPA convida a comunidade acadêmica e sociedade civil

para participarem do processo de Autoavaliação respondendo aos questionários

propostos e manifestando opiniões que são analisadas e consideradas nos

resultados do trabalho avaliativo.

Para isso, a CPA atuou durante todo o ano para que houvesse maior e mais

significativo envolvimento e participação de toda a comunidade acadêmica em todo

o processo de avaliação, cujo procedimento conta com a coleta de dados dentro da

própria comunidade acadêmica, tendo as diretrizes do SINAES e os regimentos

institucionais, como regras básicas.

A intenção foi obter a ponderação entre os olhares diferentes para

enriquecimento das informações e da análise crítica dos dados. Olhares de quem se
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encontra dentro da instituição, envolvido em suas atividades, e os olhares daqueles

que se encontram fora da instituição, pois juntos permitem uma visão mais completa

da instituição.

O presente relatório resultou na coleta de dados institucionais por meio de

consulta à comunidade acadêmica desenvolvida no ano letivo de 2021, no período

de 11 a 30 de novembro, sobre os diversos setores da Instituição e sobre o

desempenho dos processos desenvolvidos pelos professores, pela direção e pelo

pessoal de apoio acadêmico e administrativo. Em 2021, os questionários

disponibilizados à comunidade acadêmica pesquisou:

- Eixo 2 - Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição;

- Eixo 3 - Dimensão 2: Políticas para o Ensino Pesquisa e Extensão;

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade;

Dimensão 9: Política de Atendimento ao Discente;

- Eixo 4 - Dimensão 5: Políticas de Pessoal;

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição.

Assim, de forma organizada e sistematizada, a comunidade acadêmica

respondeu o questionário de autoavaliação para que possa ser diagnosticado os

pontos fortes e a melhoria da Instituição, permitindo a tomada correta de decisões.

4.1 Coleta de dados

O questionário é o instrumento utilizado para a coleta de dados e contém em

sua estrutura questões fechadas e abertas, promovendo dessa forma a permanente

eficácia em todas as esferas institucionais.

4.2 Público-alvo da Pesquisa

Tabela 1 – Público respondente em 2021

Público-alvo Quantidade
(universo)

Quantidade
(amostra)

Respondentes:
amostra em
relação ao
universo %

Corpo Discente 1025 816 79,06%

Corpo Docente 75 53 98,68%
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Técnico-Administrativo 152 73 48%

Total 1252 942 84,3%

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação no mês de
novembro de 2021.

É importante ressaltar que essa comissão vem fazendo junto à comunidade

acadêmica um trabalho de conscientização para que a comunidade acadêmica e

sociedade civil entendam a importância de responder aos questionamentos

realizados por meio da avaliação.

4.3 ANÁLISE DOS INDICADORES

O preenchimento dos instrumentos de avaliação procedeu-se à tabulação e o

tratamento dos dados, por meio da construção de gráficos para cada dimensão e

eixo, avaliado pelos discentes, docentes e corpo técnico-administrativo. O

delineamento da análise e interpretação dos dados está vinculado à missão e aos

objetivos da Faculdade de Inhumas.

Para isso, foram realizadas várias etapas:

1º - Calculou-se a média dos itens avaliados pelos discentes, docentes e

corpo técnico-administrativo;

2º - Calculou-se a média geral de todas as dimensões;

3º - Analisaram-se os dados apresentados nos relatórios de respostas do

público-alvo.

Ao final da análise dos resultados das avaliações, foi realizada a

condensação deste relatório que, em seguida, será divulgado aos gestores da

instituição, ao Corpo Docente por meio das Coordenações de curso e ao

representante do discente na comissão, ao corpo técnico-administrativo, por

intermédio da secretaria acadêmica e do membro participante da comissão

própria de avaliação.
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Gráfico 1 - Público-alvo e Universo da Autoavaliação

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação no mês de
novembro de 2021.

Em relação ao ano de 2020, o universo dos participantes da autoavaliação

diminuiu de 1149 para 942 participantes.

A participação na pesquisa institucional é voluntária e a Comissão Própria

de Avaliação criou ações de incentivo para que a participação dos alunos fosse

efetiva. Dentro do período de avaliação, a comunidade acadêmica acessou os

questionários de avaliação ao entrar no SEI (Plataforma Educacional) e avaliaram

os Eixos e as Dimensões já citadas como as ações de responsabilidade social

realizadas, a participação da população em projetos de extensão, a avaliação do

processo ensino-aprendizagem por meio da Matriz Curricular dos Cursos; Já os

docentes da instituição foram chamados a participar do processo de avaliação,

podendo avaliar a Coordenação de Curso, Direção Acadêmica, as turmas em que

lecionaram durante o semestre letivo, os serviços prestados pela secretaria,

laboratórios, responsabilidade social, comunicação com a sociedade, políticas

para o ensino, pesquisa e extensão. Diferentemente, o Corpo Técnico

Administrativo avaliou além das mesmas dimensões avaliadas pelos docentes e

discentes, as dimensões cinco e seis, que perguntou sobre a organização da

Instituição, ao apoio para a qualificação do Corpo Técnico Administrativo, controle

de documentos e o registro do sistema SEI.
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A avaliação aqui relatada é uma construção coletiva dos sujeitos que

integram a comunidade acadêmica. Com essa participação é possível promover

uma melhor dinâmica entre os diferentes agentes institucionais, conscientes de

seus papéis e responsabilidades junto à instituição.

Os resultados após analisados são socializados de forma transparente, a

fim de conferir credibilidade ao processo e de modo a atingir padrões de

desempenho e qualidade, considerados necessários para realizar uma educação

superior que vá ao encontro dos seus pilares ensino, pesquisa e extensão,

formando cidadãos conscientes e sabedores do seu importante papel na

construção de uma sociedade melhor.

Os métodos utilizados no trabalho da Comissão Própria de Avaliação

durante o processo de avaliação são:

1º- Pesquisa aplicada aos alunos da Graduação;

2º- Pesquisa aplicada aos docentes;

3º- Pesquisa aplicada ao corpo técnico administrativo.

4º- Discussões das propostas e projetos visando melhoria institucional;

5º- Consolidação dos dados e elaboração do relatório;

6º- Encaminhamento do relatório aos membros da Comissão, de modo a

promover reflexão que resultem na melhoria contínua;

7º - Envio dos dados para todos os setores avaliados para que discutam e

apresentem plano de correção e melhoria;

8º - Devolutiva aos membros da CPA para análise dos planos de correção e

melhoria e apresentação do quadro de metas com os resultados obtidos no ano

vigente, e os desafios e metas previstos para o ano seguinte.

A partir dos dados obtidos nesse triênio foi possível:

● Avaliar a instituição em relação à sua responsabilidade social, as políticas de

de pessoal, organização e gestão da instituição.

● Avaliar o desempenho dos docentes, o cumprimento do programa de

disciplina;

● Avaliar a atuação dos coordenadores de cursos;

● O grau de satisfação dos alunos em relação ao corpo docente, a
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coordenação e direção;

● Avaliar o grau de satisfação com atendimento da Secretaria;

● Avaliar o grau de satisfação com o atendimento do Setor Financeiro;

● Avaliar o grau de satisfação com o atendimento a Central de Atendimento ao

Discente ;

● Avaliar o grau de satisfação com a Biblioteca (que a partir de 2020 todo o

acervo passou a ser utilizado de forma digital, durante o período pandêmico e,

agora, sob as duas formas, física e digital respeitando as normas de

biossegurança da Instituição);

● Avaliar o grau de satisfação com relação a comunicação com a sociedade;

● Avaliar o grau de satisfação com relação à política de atendimento aos

discentes;

● Avaliar os docentes por meio das ferramentas digitais da Google workspace

for Education, as várias formas de Metodologias ativas para ministrar suas

aulas e suas práticas pedagógicas.

A Faculdade de Inhumas - FacMais, considera que os dados obtidos na

pesquisa possam auxiliar no processo de aperfeiçoamento e melhorias das

atividades na construção contínua de um ensino de qualidade.

Assim, espera-se que as informações e dados fornecidos pelo relatório

sejam utilizados como instrumento de profunda reflexão institucional,

referenciando as ações dos relatórios e planejamento institucional. A divulgação

do presente relatório objetiva que cada membro da comunidade acadêmica possa

ter elementos que sustentem uma reflexão crítica e que oriente as práticas e as

medidas de aperfeiçoamento da sua atuação individual e de todas as ações e

práticas institucionais.

Espera-se que as ações da CPA possam ser aperfeiçoadas para garantir

maior efetividade aos seus resultados, avaliando suas ações criticamente e

compreendendo que há necessidade de aperfeiçoamento contínuo. O estudo dos

relatórios das pesquisas institucionais e das avaliações dos cursos contribuem

para a melhoria das estratégias de sensibilização de toda a comunidade

16



acadêmica para aumento da qualidade institucional.

A CPA atua integralmente durante o ano todo para fazer cumprir os

resultados obtidos durante a avaliação interna e seu objetivo é demonstrar aos

discentes que a participação sincera e comprometida no processo de avaliação

institucional gera resultados efetivos na melhoria da interna cumprindo as

portarias, leis e decretos do MEC.
Tabela 4 – Plano de Trabalho da CPA - 2021/2022/2023

Ano/Período Avaliativo Plano de Trabalho

2021 O Ano de 2021 foi o ano de reiniciar um trabalho interrompido pela
pandemia da COVID 19, em que do dia para a noite todas as
atividades acadêmicas passaram a ser realizadas por meio das
TICs - Tecnologias de Informação e Comunicação, ou seja, tudo
acontecia de forma online entre todos os participantes da
comunidade acadêmica. Nesse sentido as ações da CPA
objetivaram a compreender em como sensibilizar discentes,
docentes e técnico administrativo a participar do processo
autoavaliativo sem as interferências ocasionadas pela pandemia e
as mudanças drásticas na vida das pessoas. As reuniões
passaram a acontecer online e todas as decisões foram tomadas
no sentido de fazer o melhor para que os questionários fossem
recebidos de forma natural e que por meio de suas respostas a
Instituição melhora de acordo com as demandas sugeridas pela
comunidade acadêmica.

2022

O Plano de Trabalho da CPA para 2022 exige novas estratégias já
que foram realizadas algumas modelagens nas matrizes
curriculares de todos os cursos oferecidos para a metodologia a
ser empregada, distribuição de tarefas e, sobretudo, muita reflexão
da importância das suas ações.

- 28 de Março - entrega do relatório parcial da autoavaliação
realizada no ano de 2021;

- 28 de Março - reunião com a Direção Acadêmica,
Coordenações de Escolas, Direção Financeira e
Mantenedora para passar os resultados obtidos e propor as
mudanças verificadas no processo avaliativo;

- 04/04 - reunião com os membros da Comissão para realizar
as reflexões sobre o último processo avaliativo e planejar os
próximos passos para avaliar no mês de maio o corpo
docente, discente e coordenação de escolas;

- 15/04 - reunião com os membros da Comissão para
construir o questionário que será aplicado no mês de maio;

- 25/04 - fechamento do questionário que será aplicado no
mês de maio;

- 1 a 25/05 - aplicação do questionário para o corpo docente,
discente e coordenação de escolas;
- No primeiro semestre será realizado grupos focais
com os discentes e docentes para uma melhor
compreensão do processo ensino-aprendizagem;

- 1 a 30/06 - tabulação e análise da avaliação semestral;
- 1 a 15/07 - entrega dos relatórios à comunidade acadêmica.

_____________________________________________________
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- 16/08 - reunião com a Comissão para planejar o
Questionário que será aplicado no mês de Outubro;

- 05/09 - reunião para aprovar o Questionário que será
aplicado de 1 a 30/10 avaliando os Eixos:
EIXO 2 - DIMENSÃO 1
EIXO 3 - DIMENSÕES - 2-4-9
EIXO 5 - DIMENSÃO 7

- 1 a 30/10 - aplicação do questionário aplicação do
questionário para o corpo docente, discente, coordenação
de escolas e corpo técnico-administrativo;

- 1 a 30/11 - tabulação e análise da avaliação semestral;
- 1 a 15/12 - entrega dos relatórios à comunidade acadêmica.

_____________________________________________________
É importante deixar explicitado que há um grande
comprometimento, envolvimento e empenho da CPA para que o
processo de autoavaliação da IES possa atender às necessidades
institucionais e ser realmente um instrumento de melhoria. A CPA
tem consciência de que está em constante evolução, uma vez que,
é necessário melhorar sempre para conseguir alcançar os
objetivos propostos.

2023

No ano letivo vigente essa Comissão comprometida com o
processo ensino-aprendizagem da Instituição fará novamente no
primeiro semestre uma avaliação junto aos discentes, docentes e
coordenações de escolas uma verificação de como está o processo
de Construção do Conhecimento.

- 15 de Fevereiro - reunião com a Direção Acadêmica,
Coordenações de Escolas, Direção Financeira e
Mantenedora para passar os resultados obtidos e propor as
mudanças verificadas no processo avaliativo;

- 28 de Março - entrega do relatório parcial da autoavaliação
realizada no ano de 2022;

- 04/04 - reunião com os membros da Comissão para realizar
as reflexões sobre o último processo avaliativo e planejar os
próximos passos para avaliar no mês de maio o corpo
docente, discente e coordenação de escolas e corpo
técnico-administrativo;

- 17/04 - reunião com os membros da Comissão para
construir o questionário que será aplicado no mês de maio;

- 26/04 - fechamento do questionário que será aplicado no
mês de maio;

- 1 a 25/05 - aplicação do questionário para o corpo docente,
discente e coordenação de escolas;

- 1 a 30/06 - tabulação e análise da avaliação semestral;
- 1 a 15/07 - entrega dos relatórios à comunidade acadêmica.

_____________________________________________________

- 16/08 - reunião com a Comissão para planejar o
Questionário que será aplicado no mês de Outubro;

- 05/09 - reunião para aprovar o Questionário que será
aplicado de 1 a 30/10 avaliando os Eixos:
EIXO 1 - DIMENSÃO 8
EIXO 3 - DIMENSÕES - 2-4-9
EIXO 4 - DIMENSÃO 10
EIXO 5 - DIMENSÃO 7
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- 1 a 30/10 - aplicação do questionário aplicação do
questionário para o corpo docente, discente, coordenação
de escolas e corpo técnico-administrativo;

- 1 a 30/11 - tabulação e análise da avaliação semestral;
- 1 a 15/12 - entrega dos relatórios à comunidade acadêmica.

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação para o Ciclo Avaliativo de a
2021 a 2023.

5. DESENVOLVIMENTO

O processo de Autoavaliação do triênio 2021 (parcial), 2022 (parcial) e 2023

(integral) é orientado pela normativa do SINAES e considera os dados e as

informações referentes a cada eixo e dimensão da Lei N. 10.861. Para análise e

confecção desse relatório, foi considerado os resultados obtidos na avaliação das

ações institucionais desenvolvidas no ano de 2021 conforme previsto nas metas do

PDI (2019-2023).

Dessa forma, a cada um dos eixos avaliativos procura-se avaliar como se deu

a adequação entre as dimensões, o proposto no PDI, as ações da Faculdade de

Inhumas para essa adequação e como a CPA atuou para contribuir no processo.

Em cada eixo avaliado procura-se ponderar comparativamente aos anos

anteriores, a fim de saber como a instituição vem adequando suas ações, de forma

a atender suas metas e objetivos, manter elevada a satisfação de seus discentes,

docentes e colaboradores e, sobretudo, como mantém a qualidade do ensino

ofertado. Ao final do relatório, considerando o resultado da Autoavaliação, a CPA

dedicou-se a apresentar algumas recomendações aos gestores da instituição.

6 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Apresenta-se resumidamente os resultados da avaliação feita pela

comunidade acadêmica em relação aos Eixos e Dimensões avaliados em 2021.

6.1 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

6.2 RESULTADO DIMENSÃO 3 - RESPONSABILIDADE SOCIAL DA

INSTITUIÇÃO

19



Gráfico 2 - Desenvolvimento Institucional

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2021.

No Eixo 2 encontram-se contempladas as dimensões relacionadas com o

cumprimento da função social da Instituição de Ensino Superior: Missão e Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Responsabilidade Social da Instituição. A

instituição tem como Missão: “Buscar, pelo ensino, a formação do profissional

responsável dentro dos princípios da cidadania, tendo em vista ainda seu contínuo

aprimoramento ético-sócio-cultural”. A visão da FacMais “é assumir a posição de um

centro referencial na educação superior em Inhumas, visando dar respostas ágeis

às necessidades da sociedade, a partir de novas práticas pedagógicas”.

A Faculdade de Inhumas tem por finalidade desenvolver as funções de

ensino, pesquisa e extensão, em áreas do conhecimento, atendendo às diretrizes

curriculares do Ministério da Educação e às demandas da sociedade na qual se

insere, praticando e expressando os valores descritos a seguir:

→ o diálogo como instrumento de soluções;

→ a qualidade no ensino;

→ a ética, a moral, a solidariedade e a integração social;

→ a liberdade com disciplina e responsabilidade. ”
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Com efeito, a Missão Institucional mostra claramente o seu papel diante da

comunidade interna e externa. Dessa forma, os princípios e valores institucionais

demonstram como a Instituição de Ensino deve cumprir a sua missão. Assim, a

Responsabilidade Social, meio de cumprimento da função social da Instituição de

Ensino, deve ser realizada como forma de contribuir para o cumprimento da Missão

Institucional e de modo a atender as exigências dos seus valores e princípios.

No processo de avaliação interna (Autoavaliação) é importante analisar se a

missão da instituição está sendo vivida no cotidiano das suas práticas, das relações

acadêmicas, nos processos de ensino, pesquisa e extensão nas tomadas de

decisões. Também importa analisar se as ações, projetos e programas de extensão

estão alinhados com a missão institucional, seus valores e se atendem às metas

previstas no PDI.

Em 2019, a instituição elaborou o Plano de Desenvolvimento Institucional

para vigorar no quinquênio de 2019/2023 e aprimorou os aspectos relacionados à

diretriz acadêmica e pedagógica dos cursos, buscando uma qualidade maior destes.

O Plano de Desenvolvimento Institucional, vigente, foi elaborado na

perspectiva de um instrumento decisivo na tarefa um aprimoramento institucional da

Faculdade de Inhumas - FacMais.

O PDI é essencialmente um plano estratégico, tendo como objetivo

estabelecer a FacMais que queremos, transcendendo a atual administração e

demonstrando aprimoramentos em sua missão, objetivos, metas, diretrizes

pedagógicas, infraestrutura e outros aspectos que possibilitam executar com

qualidade os cursos de graduação.

Os gestores têm plena consciência de que a Instituição deve cumprir

relevante função social além da sua missão que define que por meio do ensino

devemos formar profissionais responsáveis dentro dos princípios

ético-sócio-cultural. Por essa razão e por acreditar nas iniciativas sociais, a FacMais

desenvolve uma série de atividades de extensão pelas quais os alunos aplicam seus

conhecimentos em projetos sociais, principalmente na área municipal. Essas

atividades colocam o aluno empreendedor e cidadão em contato com a realidade da

sua comunidade, disponibilizando conhecimento e tecnologia para os projetos

21



sociais.

A FacMais entende que é preciso conscientizar os alunos da importância do

auxílio ao próximo e da busca de uma sociedade melhor, porém o exemplo precisa

ser dado na prática. Por essa razão, a FacMais investirá em projetos que

contribuirão para a redução das desigualdades sociais e a favor da cidadania.

Em suma, os resultados obtidos na avaliação do Eixo 2 demonstram que a

instituição vem cumprindo seu compromisso ético-social, visto que em 2021, o Eixo

2 foi avaliado com conceitos entre Excelente, Muito Bom e Bom por 79,3% do

Técnico Administrativo, 86,9% de satisfação do Corpo Docente e 70,6% dos

discentes.

O item da dimensão três diz respeito à responsabilidade social realizada pela

instituição. Considera-se que esta responsabilidade se refere ao fato de que a

instituição de ensino superior deva contribuir com a sociedade no âmbito social,

cultural, ambiental, político e econômico por meio da difusão e da realização de

campanhas relacionadas à prevenção, conscientização e orientação sobre os mais

diversos temas. O atendimento dos objetivos e das metas estabelecidas no PDI

pelos diversos departamentos e setores da FacMais fortalece a Instituição enquanto

provedora do Ensino Superior para a cidade de Faculdade de Inhumas e a região

que ela atende, por meio de diversas ações de responsabilidade social.

Por acreditar nas iniciativas sociais, a FacMais criará uma série de atividades

de extensão pelas quais os alunos aplicarão seus conhecimentos em projetos

sociais, principalmente na área municipal. Essas atividades colocarão o aluno

empreendedor e cidadão em contato com a realidade da sua comunidade,

disponibilizando conhecimento e tecnologia para os projetos sociais. A FacMais

entende que é preciso conscientizar os alunos da importância do auxílio ao próximo

e da busca de uma sociedade melhor, porém o exemplo precisa ser dado na prática.

Por essa razão, a FacMais investirá em projetos que contribuirão para a redução

das desigualdades sociais e a favor da cidadania.

Por meio desses números foi analisado que a instituição de ensino cumpre

com sua responsabilidade social e está de acordo com sua missão institucional que

está presente no PDI. A missão, na avaliação, tem como objetivo verificar o
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desempenho de um processo em suas ações, entendendo que toda comunidade

acadêmica deve conhecer os propósitos que a instituição de ensino se propõe

realizar. Nesta percepção, acredita-se que o respondente deverá ter conhecimento

sobre o que está sendo avaliado, não apenas em função de seus interesses

individuais, mas, fundamentalmente, daquele inerente ao atendimento da missão

proposta pela Instituição de Ensino Superior.

6.3 EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS

6.4 RESULTADO EIXO 3 - DIM 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e

Extensão

DIM 4 - Comunicação com a Sociedade

DIM 9 - Política de Atendimento ao Discente

Gráfico 3 - Políticas Acadêmicas

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2022.

6.4 EIXO 3 - DIM 2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão

Em relação às Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, o ensino é uma

23



das dimensões que possibilita a democratização e o acesso ao conhecimento

elaborado, transformando-o em ações práticas de intervenção no meio social e no

mundo do trabalho.

A proposta de ensino da FacMais é a prática docente reflexiva com

compreensão ampla e consistente da organização do trabalho pedagógico

(planejamento, organização curricular, execução e avaliação). Nesse sentido, o

educador articula ensino, pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na

prática educativa para atuar de forma ética, profissional e com responsabilidade

social.

A FacMais se orientará, quanto à sua concepção e ação pedagógica e

metodológica, pelas seguintes diretrizes:

a) Desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da sociedade e

do homem como sujeito psicossocialmente constituído na integralidade das

relações.

b) Contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade e do espírito

empreendedor do educando.

c) Impulsionamento de uma cultura de educação permanente.

d) Emprego de metodologias que façam convergir teoria e prática.

e) Estabelecimento de um vínculo permanente entre a teoria e a prática.

f) Desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que possibilitem aos

educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado e significativo.

g) Preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o mundo

do trabalho e enfrentar novas relações de trabalho oriundas das novas

tecnologias.

h) Desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação,

com responsabilidade e compromisso social.

i) Valorização do saber acumulado por meio da experiência de vida de cada

educando.

j) Busca de referenciais em vários campos do conhecimento.

Nessa direção, é importante uma política de renovação consistente e

planejada da prática acadêmica, oriunda do convívio entre a direção,

coordenadores de curso, colegiados e núcleos docentes estruturantes, junto aos
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professores e alunos, objetivando o aprofundamento de propostas e/ou

consolidação de novas abordagens metodológicas interdisciplinares e

transdisciplinares nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação. Sob essa

ótica, os projetos pedagógicos serão reconstruídos, coletivamente, da mesma

forma que o planejamento de ensino e o desenvolvimento de propostas

curriculares, procurando contemplar a Faculdade como espaço, no qual,

conteúdos culturais, valores, competências, habilidades e procedimentos

conduzam à construção do conhecimento como prática pedagógica integradora.

Nesse sentido, as Políticas de Ensino da FacMais devem contemplar a

educação trabalhada de forma inter/multitransdisciplinar, na qual o aluno é agente

ativo, comprometido, responsável, capaz de planejar suas ações, assumir

responsabilidades, tomar atitudes diante dos fatos e interagir no meio em que vive

contribuindo, desta forma, para a melhoria do processo ensino aprendizagem.

Para ilustrar esse processo, por meio da avaliação, os discentes

responderam a quatro questões sobre o processo ensino-aprendizagem, que será

apresentado logo abaixo:

Gráfico 04 - Processo Ensino-Aprendizagem - Motivação para a Construção do
Conhecimento

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2022.
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Gráfico 05 - Processo Ensino-Aprendizagem - Motivação dos Docentes

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2021.

Gráfico 06 - Processo Ensino-Aprendizagem - Domínio do Conteúdo

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2021.
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Gráfico 07 - Processo Ensino-Aprendizagem - Avaliação das atividades híbridas e
participação nas aulas síncronas.

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2021.

Os resultados obtidos nas quatro perguntas relativas ao processo ensino

aprendizagem corroboram com o trabalho realizado pela instituição no sentido de

capacitar continuamente os agentes envolvidos no processo. O gráfico 04 fala

sobre a motivação dos discentes para participar das aulas e fazer acontecer a

construção do seu conhecimento como protagonista. Nesse sentido, a Faculdade

de Inhumas trabalha incessantemente na capacitação do corpo docente junto às

metodologias ativas da aprendizagem e de como estimular os discentes por meio

de cada atividade trabalhada em sala de aula. O ano de 2021 foi uma mescla de

aulas síncronas por meio do Google Meet e aulas presenciais a partir de 14 de

Julho de 2021 por meio da Norma Técnica nº08 da Secretaria de Saúde do

Estado de Goiás. Por isso percebe-se uma divisão entre muito motivado 51,8% e

mais ou menos motivado 40,7%, porque o voltar presencialmente causou tanto

aos docentes, quanto nos discentes uma estranheza e uma readaptação

aconteceu após quase dois anos as aulas sendo ministradas de forma síncrona

por meio do Google Meet. Da mesma forma vemos claramente o resultado do

segundo gráfico quando é perguntado sobre como ele avalia a motivação
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apresentada pelos docentes na participação das aulas síncronas/presenciais,

uma diferença mínima entre a motivação do professor me motiva 32,8%, em me

sinto motivado 33% e 27,1% mais ou menos motivado. Pois assim como os

discentes, os docentes também passaram por um processo de readaptação e, por

mais que se esforçassem, ainda assim tiveram dificuldades na volta da

presencialidade. Um dos pontos fortes mais citados em todos os cursos pelos

discentes foi responder, como os professores são capacitados para contribuir com

a construção do conhecimento, já que nesse processo eles são mentores

trocando ideias, fornecendo conhecimento e estimulando os discentes na

construção da formação que buscam na Faculdade de Inhumas. As atividades

híbridas foi um dos pontos a melhorar mais citados pelos discentes na avaliação,

já que eles não concordam com as aulas híbridas e, nesse contraponto, 63,9%

responderam que fazem as atividades híbridas. Já 36,2% responderam que faz

mais ou menos as atividades híbridas, não as fazem porque o professor não as

utiliza nas aulas síncronas e/ou não acham importante fazê-las.

As observações são pertinentes e importantes porque está explicitado no PDI

da Instituição o importante papel professor no processo de ensino aprendizagem,

partindo da constatação que hoje o saber não é simplesmente ser passado sem

reflexão, pois na visão educacional moderna “o papel do professor é ajudar a

formar ‘aprendedores’, ou seja, alunos que saibam como aprender, utilizando com

maestria as ferramentas tecnológicas e cognitivas à sua disposição”. Mesmo

entendendo o papel do professor como facilitador da construção do

conhecimento, uma parte importante jamais irá mudar, “o fato de que o professor

continua sendo a peça fundamental para criar gerações mais bem preparadas

para lidar com os desafios do mundo”.

Continuando na busca em atingir os objetivos educacionais, por meio das

Políticas de Iniciação Científica, a Faculdade de Inhumas, em articulação com o

corpo docente, desenvolve uma série de eventos abertos ao corpo discente e à

comunidade, em que a integração entre ensino, pesquisa e extensão será

amplamente discutida, como a Semana de Integração Acadêmica que acontece

no primeiro e segundo semestre letivo.
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A política de pesquisa por meio da iniciação científica da FacMais deverá

concentrar-se nas áreas básicas e específicas dos cursos, de acordo com o

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), dando

relevância às demandas institucionais e socioeconômicas locais, regionais,

nacionais, com o fim de produzir conhecimento e tecnologia em diversas áreas do

saber, priorizando os estudos com padrão de qualidade.

O desenvolvimento dos projetos de pesquisa é acompanhado pelo Núcleo

de Extensão e Iniciação Científica (NEIC), por meio de análise e avaliação de

relatórios parciais e finais de acompanhamento das atividades de estudo e

pesquisa.

As atividades de iniciação científica são aquelas relacionadas à produção

de conhecimentos científicos básicos, aplicados e tecnológicos. Os projetos serão

coordenados por professores com experiência acadêmica e em pesquisa,

podendo contar com professores colaboradores externos. Todos os projetos de

pesquisa serão acompanhados pela coordenação de iniciação científica, conforme

regulamento próprio.

Os projetos por grande área do conhecimento são os das ciências sociais

aplicadas, ciências humanas, ciências da saúde e engenharias, bem como os dos

conhecimentos tecnológicos, os resultados da iniciação científica, serão

promovidas divulgações internas e externas, com previsão de publicação em

revista eletrônica da instituição, a relação entre pesquisa e extensão ocorre

quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a transformação

do indivíduo e da sociedade.

O incentivo à produção acadêmica conta com uma linha de pesquisa de

cada curso, a ser desenvolvida de forma teórica e empírica, com a coordenação

do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica (NEIC). Como suporte de bases

empíricas para a produção acadêmica.

Uma das prerrogativas da FacMais visando à produção da iniciação

científica é a adoção do trabalho de conclusão de curso (TCC) com monografia,

precedida de um projeto de pesquisa, com orientação de professores e

apresentação oral perante banca examinadora.
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Visando avançar na iniciação científica, o NEIC, por meio de uma

comissão científica, poderá selecionar os melhores projetos de trabalhos de

conclusão de curso e respectivos artigos científicos, com o objetivo de estimular

os alunos a aprofundar na investigação, contribuindo com o conhecimento

científico e a sua divulgação por meio de canais virtuais da instituição.

Já nas Políticas de Extensão e tendo em vista a relevância acadêmica e a

ênfase na formação inicial, progressiva e continuada, pautando-se pela relevância

social, as atividades de extensão têm como objetivo atender às demandas sociais,

estudos, realização de projetos de natureza científica, técnica, educacional, social

e cultural, possibilitando a iniciativa de integração de diversos setores da

sociedade.

A FacMais desenvolve atividades extensionistas, de forma curricularizada,

conforme preconizado pela Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de

2018, que estabeleceu as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior

Brasileira. Essas atividades agrega valores à tradicional maneira de prestar

serviços, difundindo a cultura (eventos e toda uma vasta gama de realizações

artísticas ou culturais) e disseminando conhecimentos (cursos, seminários,

palestras, conferências), conferindo aos atores da instituição (docentes e

discentes) a tarefa de disseminar seus conhecimentos junto à comunidade (nela

produzindo novas leituras do seu cenário) e dela retirar subsídios, inspirações e

adequações educacionais voltados para encontrar soluções, num movimento de

fluxo e refluxo realimentador do processo de ensino e aprendizagem em sua

totalidade.

Nesse sentido, em 2021 foram oferecidos à comunidade externa vários

cursos de extensão como Cidadão Mais, Projeto Adoção de Escolas, Feira das

Profissões, FacMais Verde, Cursos Livres e vários outros no decorrer do ano

letivo. A FacMais oportuniza a extensão de forma curricular através dos Projetos

de Extensão Integrador como Mais Inclusão Digital, Divulgando o Fazer Científico,

Arte, Cultura e Ciência. Todos os cursos foram ministrados pelos discentes

aplicando na prática a teoria aprendida nas aulas remotas.

É importante ressaltar que todos os departamentos da FacMais trabalham

com o objetivo de construir políticas de ensino, de extensão e de pesquisa, bem
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como no desenvolvimento e execução de ações internas, inter e transdisciplinar

em todos os cursos e externas por meio de projetos de responsabilidade social

como já foi mencionado, para atender em sua plenitude a missão institucional.

Com a chegada da pandemia do novo Coronavírus, a instituição além de

já estar preparada para iniciar as atividades remotamente por meio das TIC’s e a

parceria com a Google for Education, introduziu no segundo semestre de 2020, o

ensino mediado por tecnologias, para somar junto à prática pedagógica já

utilizada na instituição com as Metodologias Ativas. Com a mescla de aulas

presenciais e híbridas o aluno FacMais tem a oportunidade de construir sua

própria aprendizagem, pois terá e exercerá maior responsabilidade para alcançar

seus objetivos educacionais. As atividades acadêmicas passaram a ser síncronas

por meio do Google Meet e assíncronas/híbridas por meio da plataforma

Blackboard Learn, ambiente virtual de aprendizagem onde o aluno FacMais dá

continuidade à sua aprendizagem estudando conteúdos antecipadamente e que

por meio das metodologias ativas são praticados nas aulas síncronas. A FacMais

antes da chegada da pandemia já disponibilizava aos alunos além da Biblioteca

física a Biblioteca Virtual Minha Biblioteca com mais de 17.000 títulos disponíveis.

Hoje a FacMais possui duas bibliotecas virtuais disponíveis aos alunos: Minha

Biblioteca e Biblioteca A. Dessa forma a FacMais promove para o corpo docente e

discente práticas pedagógicas inovadoras proporcionando uma relação

professor/aluno cada vez mais instigante e criativa.

As Políticas Acadêmicas da Faculdade de Inhumas foram avaliadas com

74,5% pelos docentes entre os conceitos Excelente, Muito Bom e Bom e 21,1%

entre Regular e Insuficiente. Já a avaliação dos discentes caiu para 68,4% entre

os conceitos Excelente, Muito Bom e Bom e aumentou para 24,9% para os

conceitos Regular e Insuficiente. Já o técnico-administrativo avaliou com 74,4%

entre os conceitos Excelente, Muito Bom e Bom e 8,1% entre Regular e

Insuficiente. Abaixo serão apresentados os elogios/pontos fortes e os

reclamações/pontos a melhorar e sugestões para as Dimensões que compõem o

Eixo 3:

Elogios/Pontos Fortes:

- Todos os processos dentro da faculdade são síncronos e conversam entre si,
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tornando a faculdade um organismo saudável.

- A faculdade, mesmo diante do cenário da pandemia, conseguiu adequar-se à

nova realidade com excelência.

- A instituição desenvolve um trabalho excelente trazendo sempre melhorias

aos atendimentos de discentes e docentes.

- A instituição desenvolve um trabalho excelente trazendo sempre melhorias

aos atendimentos de discentes e docentes.

- Faculdade bem organizada, ótima instituição de ensino.

- Professores ótimos; Bons professores; Deixo meu elogio aos professores, que

mesmo em momento de pandemia, continuaram apoiando aos alunos e

incentivando a continuar estudando”; Professores bem qualificados;

Professores excelentes, têm domínio sobre o conteúdo ministrado nas aulas;

Os professores estão de parabéns. Esses são alguns depoimentos, mas em

todos os cursos foram várias citações falando da capacidade dos docentes -

elogios aos professores foram citados como pontos fortes em todos os

cursos. Só no curso de Medicina Veterinária os professores foram citados por

mais de 25 vezes como pontos fortes da Instituição; Professores de

Qualidade; Professores Capacitados; Professores com bons currículos;

Professores com ótima formação; Corpo docente extremamente qualificado;

Motivação dos professores; Prestatividade dos professores; Professores

muito bem capacitados; Professores Dedicados; Professores de Excelência;

- Excelente a estrutura da faculdade, as salas, banheiros e os corredores

sempre bem limpos e organizados; Excelentes profissionais que dominam o

conteúdo e estão motivados; Excelentes professores e bom Plano de Ensino;

Professores competentes; Estrutura da Unidade/limpeza; Professores são

excelentes e a Metodologia aplicada é quase perfeita.

- A faculdade estimula a aprendizagem e protagonismo do acadêmico.

- Parabenizar os professores do curso de Direito do 2º período, ótimos

professores, uma boa oratória, aulas bem planejadas.

- Parabenizar todos os meus professores, pela paciência em ensinar, pela

forma única de explicar a matéria, excelente.Por ser além de professores

orientadores para a vida. Parabéns, FacMais!.
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- Instituição nota 10; Faculdade boa para estudar; Uma universidade

extraordinária.”

- Maior eficiência na emissão de certificados.

- Faculdade com boa limpeza, impecável segurança e controle de higiene e

preocupação com o COVID - citado várias vezes.

- Excelentes plataformas digitais, novas tecnologias e laboratórios.

- Organização da instituição - citada várias vezes.

- Metodologias ativas; Diferentes metodologias usadas;

- Plano de Ensino seguido à risca.

- Elogios eu tenho sobre os professores que são excelentes profissionais e

sabem ensinar e contribuir com nosso aprendizado.

- Metodologia aplicada nos conteúdos; Método de ensino que faz com que o

aluno busque conhecimento; Método de ensino eficiente.

- Biblioteca digital e plataformas digitais.

- A integração da Facmais com a rede tecnológica, o que favorece e

potencializa uma forma diferente de aprendizagem, fato que favorece o aluno

em sua independência para buscar e acessar o conhecimento de maneira

descentralizada.

Reclamações/Pontos a Melhorar

- Explorar mais os conteúdos da plataforma.

- Melhoria no atendimento da Secretaria e morosidade nos processos.

- Ampliação de campos e convênios para estágios extracurriculares.

- Melhorar a comunicação entre os departamentos.

- Retomar aulas com 100% de presencialidade sem uso de tecnologia.

- Acho que os professores devem utilizar sempre metodologias diversas para

estimular e facilitar a aprendizagem dos conteúdos de forma clara que serão

abordados em cada semestre.

- Implantar cursos complementares na faculdade relacionados à informática.

- Melhoria na relação entre docentes e discentes.

- A alteração de docente no decorrer do semestre é ruim.

- Melhorar o sistema acadêmico (SEI).
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- Melhorar a internet.

PONTOS A MELHORAR - DOCENTES

- Acredito que a Secretaria Acadêmica poderia facilitar e agilizar alguns

procedimentos, que acabam levando muito tempo e incorrem em prejuízos

nos processos.

- Ressalto que o trabalho da Secretaria deve ser mais ágil.

- Especialmente acredito que é necessário a melhoria do atendimento da

Secretaria Acadêmica em todas as esferas: docentes e discentes.

- A minha sugestão é que a instituição estruture a Secretaria e informática para

melhorar o atendimento aos discentes.

- Existe a necessidade de maior celeridade nos processos da Secretaria

Acadêmica.

- Baixa adesão do corpo discente quanto a metodologia de ensino mediada por

tecnologia.

- Conectividade wi-fi;

- Diminuir a rotatividade de professores, pois os alunos sentem essas

mudanças,

- Instalação de datashow em todas as salas evitando perda de tempo ao iniciar

e finalizar as aulas.

6.5 EIXO 3 - Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade.

Na dimensão 4, o processo de avaliação analisa e avalia a eficácia da

política de comunicação com a sociedade civil, por meio da divulgação interna e

externa do seu trabalho, a Comissão Própria de Avaliação consegue mensurar e

apresentar para toda comunidade acadêmica o grau de importância dessa

avaliação e disponibiliza-os nos canais de comunicação. Aqui, faz-se necessário

deixar evidenciado que a Faculdade de Inhumas conta com uma equipe comercial

e de Marketing, responsável por realizar todo o trabalho de prospecção de novos

alunos como também da comunicação com a sociedade por meio dos veículos de

comunicação que atingirão diretamente o público-alvo da IES.
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Hoje, a Faculdade de Inhumas atende alunos de 12 cidades, com cerca

de mais de 180.000 habitantes, que sabem onde fica a FacMais e quais os cursos

de graduação que são oferecidos, isso, graças ao trabalho contínuo do

departamento comercial da instituição. Em 2021, os números mostram que

(71,5%) da comunidade acadêmica está satisfeita com a comunicação realizada

pela FacMais.

Como uma Instituição de Ensino a Faculdade de Inhumas constrói

conhecimento, permite a interação de conhecimento e socializa o conhecimento

por meio de suas ações e políticas de extensão. É importante para FacMais, que

suas ações, decisões e atos de gestão sejam de conhecimento de toda a

comunidade acadêmica, há que considerar ser importante que os membros da

sociedade civil possam conseguir interagir com as iniciativas, ações e programas

institucionais desenvolvidos especificamente para a sociedade externa. Daí a

importância dos canais de comunicação que atuem de forma livre e eficaz para a

construção coletiva de uma instituição democrática. A comunicação com a

comunidade externa é a forma da Instituição levar para além de seus muros parte

do conhecimento que produz, forma de comunicar os seus eventos, ações e

projetos, e cumprir uma importante função no seu entorno. Além dos seus órgãos

colegiados que comunicam as decisões políticas para a comunidade acadêmica

de modo formal, existem na Faculdade de Inhumas canais e veículos de

comunicação interna com mais amplo alcance como:

➔ SEI – Sistema Educacional Integrado – em que todos os integrantes da IES

têm acesso;

➔ Departamento Comercial e de Marketing - setor que realiza as ações de

divulgação dos cursos oferecidos pela IES, é responsável pelo primeiro

contato com o aluno;

➔ E-mail Institucional - canal pelo qual são enviados toda a comunicação

institucional e onde docentes e discentes acessam todas as ferramentas

educacionais disponibilizadas pela Google for Education.

➔ Google Workspace for Education – ferramentas de comunicação e

educacionais em que todos os integrantes da IES tem acesso por meio do
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e-mail institucional;

➔ Plataforma Orchestra, ambiente digital de aprendizagem;

➔ Murais localizados nos Blocos;

➔ Site Institucional;

➔ Mídias Sociais: Facebook, Instagram, WhatsApp - comunicação dos

eventos realizados na instituição, convites para eventos futuros. Mídias que

são responsáveis também por despertar o interesse do público-alvo,

estudantes em potencial e que acessam diariamente as mídias sociais.

➔ Assessoria de Imprensa e Relacionamento com os meios de comunicação

da região - por meio do Departamento Comercial e de Marketing, as

notícias dos eventos, projetos, cursos de extensão que acontecem na

instituição são frequentemente noticiados espontaneamente pelos

principais meios e veículos de comunicação de Inhumas.

Comunicação Institucional Interna

A comunicação interna na comunidade acadêmica, envolvendo todas as

suas instâncias, ocorre com a interlocução entre os órgãos institucionais e entre

estes e professores e alunos.

A comunicação interna, em relação aos professores, dá-se pela interação

entre estes e as Coordenações da Escola de Negócios, Tecnologia e Vida e a

Escola de Saúde FacMais, podendo os professores obter informações por meio

do sistema acadêmico, reuniões de colegiado, circulares e portarias institucionais

que são encaminhadas para o endereço eletrônico institucional.

Em relação aos alunos, a comunicação interna ocorre mediante avisos em

sala de aula, redes sociais (Instagram e Facebook), site institucional e e-mails

(cada turma possui um endereço eletrônico e respectiva senha e cada aluno

individualmente apresenta na abertura de seu registro escola seu e-mail pessoal),

reuniões com a turma, atendimento individualizado pelo Núcleo de Apoio ao Aluno

(NUAL) e pelos Coordenadores de Escolas e informações pelo sistema

acadêmico. Para acompanhar e avaliar as atividades institucionais, a Comissão

Própria de Avaliação (CPA) é encarregada de divulgar os trabalhos por ela
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desenvolvidos, bem como apresentar planos de ações que visem à melhoria da

instituição em seu todo.

Compete ao Departamento de Comunicação e Marketing responsável pela

comunicação da IES, bem como da captação de novos alunos, como também

informar e divulgar todas as ações realizadas interna e externamente, bem como

as campanhas de vestibular, projetos de extensão e cursos livres que são

oferecidos para a comunidade de Inhumas.

A comunidade acadêmica respondeu estar satisfeita com o trabalho

realizado em relação à comunicação com a sociedade, já que 71,5% conceituou

esse trabalho como excelente.

Em 2021, as TIC’s foram vitais para que todos os processos

ensino-aprendizagem não se perdessem, desde do distanciamento social

realizado em março de 2020 até o início do semestre letivo de 2021.1 toda

comunicação com a comunidade acadêmica acontece por meio dos e-mails

institucionais, site institucional, Google Chat, Google Agenda e as mídias sociais

oficiais da instituição.

Ouvidoria

Como um importante canal de comunicação e, em especial, instrumento de

conhecimento, reflexão crítica e melhoria, a Faculdade de Inhumas - FacMais tem

sua Ouvidoria como um importantíssimo canal de comunicação.

Além de permitir a comunicação com a comunidade interna e externa, o

serviço de ouvidoria oferece subsídios para as atividades da CPA, sendo

“termômetro” a medir a “temperatura” da instituição, o que é de grande valia para

que a Instituição possa constantemente avaliar a satisfação da comunidade

interna e externa com as suas práticas, ações e decisões.

Como espaço de comunicação e de escuta das demandas (reclamações,

elogios e sugestões) tanto da comunidade interna como da comunidade externa, a

ouvidoria da FacMais auxilia o processo de aperfeiçoamento e melhoria contínua

da instituição em seus mais diversos aspectos, auxiliando na elevação do grau de

satisfação da comunidade acadêmica.
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Por meio da ouvidoria torna-se possível um canal de comunicação direto e

neutro sobre todas as questões institucionais, permitindo que todos os membros

da comunidade universitária possam manifestar a sua opinião, seja ela satisfatória

ou não, sobre as questões cotidianas da Instituição.

Em 2021 (185) cento e oitenta e cinco e-mails chegaram até à

Ouvidoria/e-mail Institucional e SEI para fazer reclamações, solicitações e

orientações sobre algum departamento da instituição, sincronização na Class,

solicitação de senha, envio de currículos para trabalhar na IES, agradecimento de

demandas atendidas, entre outros. Mesmo com as aulas voltando

presencialmente, um dos maiores desafios enfrentados no início dos semestres

letivos é fazer com que os discentes entendam que para acessar todas as

ferramentas disponíveis para que ele possa participar das aulas, desenvolver as

atividades é necessário fazer o acesso pelo e-mail institucional

nome.sobrenome@aluno.facmais.edu.br .

A Ouvidoria da Faculdade de Inhumas conta com um suporte de todo

técnico administrativo para que todas as demandas sejam atendidas prontamente

e cumpra o seu objetivo proposto no PDI que é atender a todos na medida das

possibilidades, visando a melhoria da instituição, às suas atividades acadêmicas,

serviços terceirizados e consequentemente o objetivo maior que é oferecer um

ensino de qualidade e excelência e a satisfação total dos alunos.

6.6 EIXO 3 - Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes.

A Faculdade de Inhumas, cada vez mais tem voltado o olhar e direcionado

os seus esforços para que o discente encontre na Instituição um ambiente

inclusivo, seguro, plural e muito saudável.

É importante que a IES proporcione um ambiente acadêmico adequado

para que o discente vivencie a experiência do acolhimento, do respeito, da

convivência com as diferenças e do crescimento em todas as suas múltiplas

dimensões (humana, intelectual, cultural, social, emocional, psicológica, política e

comunitária).
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Criado para atender às necessidades dos discentes, enriquecendo a

experiência acadêmica, o NUAL por meio dos seus atendimentos, tem como

finalidade ser apoio nas necessidades especiais dos alunos e fazer com que a

convivência na comunidade acadêmica seja saudável e significativa. Além do

Núcleo de Apoio ao Aluno, a IES disponibiliza ao discente:

➔ Programa de nivelamento dos alunos com maior dificuldade na assimilação

dos conteúdos.

➔ Programa de Monitoria, oferecido pelo NEIC (Núcleo de Extensão e

Iniciação Científica), em que o aluno participante recebe como incentivo

Horas Complementares.

➔ Palestras com profissionais e empresários dentro da sala de aula, em

assunto relacionado com o conteúdo da disciplina ministrada.

➔ Utilização do Núcleo de Extensão e Iniciação Científica (NEIC) como

instrumento importante para coordenar as pesquisas, a extensão e os

eventos da instituição.

➔ Convênios com órgãos públicos de modo a permitir aos alunos um melhor

conhecimento sobre o funcionamento dos mesmos.

➔ Convênios com empresas, de modo a trazer a realidade empresarial para

dentro da instituição.

➔ Convênio com a Google Workspace for Education, com objetivo de

promover a relação professor e aluno, por meio dos aplicativos fornecidos pela

Google.

Além de todos os recursos oferecidos ao discente e para que a atividade

fim da Instituição seja prestada com a qualidade desejável, faz-se necessária toda

uma estrutura de setores e serviços que colabora para que a FacMais atinja a

excelência acadêmica.

Nessa dimensão, busca-se o desempenho e constante aperfeiçoamento

da formação geral do acadêmico nos seus respectivos cursos. Assim a instituição

de ensino proporciona o desenvolvimento de técnicas de metodologias ativas que

oferecem aos alunos conhecimentos sobre a realidade social brasileira, seus

desafios, a influência das culturas africana e indígena na formação cultural e
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educacional da nação, máximo de seus costumes e tradições, o necessário

respeito à educação ambiental em todas as áreas do conhecimento, à

diversidade, a busca de alternativas para transformação da atual sociedade, para

outra com valores próprios da tolerância, conhecimento científico e postura ética.

De acordo com Valente (2014, p. 79)

As metodologias ativas são entendidas como práticas pedagógicas
alternativas ao ensino tradicional. Em vez do ensino baseado na
transmissão de informação, da instrução bancária, como criticou Paulo
Freire (1970), na metodologia ativa, o aluno assume uma postura mais
participativa, na qual ele resolve problemas, desenvolve projetos e, com
isso, cria oportunidades para a construção de conhecimento. Diversas
estratégias têm sido utilizadas na implantação das metodologias ativas,
sendo uma delas a sala de aula invertida (flipped classroom).

Após (tempo) da introdução das metodologias ativas nas aulas da

Faculdade de Inhumas é perceptível ver que a aceitação dessa nova forma de

ensinar/aprender ou melhor, da construção do conhecimento vem crescendo

gradativamente entre a comunidade acadêmica, porém, essa comissão percebeu

pelas respostas que há muito espaço para melhorar. O docente precisa entender

que por meio das metodologias ativas as práticas pedagógicas se tornam muito

mais atrativas e fazem com que os alunos passem a participar das aulas com

mais entusiasmo.

A Faculdade de Inhumas oferece à comunidade acadêmica toda

infraestrutura para que docentes e discentes possam usufruir de todas as

ferramentas educacionais disponíveis para usar 100% tudo de melhor que as

metodologias ativas oferecem. Em 2021, a comunidade acadêmica respondeu

que as Políticas de Atendimento ao Discente estão 71,5% entre excelente e Muito

Bom e Bom.

A Faculdade de Inhumas tem como finalidade zelar pelo bem-estar, pela

qualidade de vida, crescimento e desenvolvimento da comunidade acadêmica por

meio da política de atendimento aos estudantes e tem como objetivo atender os

nossos alunos na escolha do curso certo para a sua formação. A formação

profissional dos alunos será o principal instrumento difusor dos propósitos e,

desse modo, a Comissão Própria de Avaliação tem como princípio, além da

qualidade no desempenho de nossas atitudes acadêmicas e pedagógicas,
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oferecer condições mínimas que possam satisfazer as necessidades físicas,

sociais, financeiras e psicológicas de nossos alunos.

A IES tem à disposição dos discentes o NUAL – Núcleo de Apoio ao

Aluno, que por meio dos docentes responsáveis dão o suporte necessário para

atender as demandas dos alunos. O NEIC - Núcleo de Extensão e Iniciação

Científica, é responsável pelos eventos de extensão e iniciação científica da IES

trabalha em conjunto com o corpo docente no sentido de promover ações junto

aos discentes para que participem ativamente dos projetos, visitas técnicas,

atividades culturais, nivelamento entre outras atividades.

6.7 EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO

6.8 RESULTADO DIMENSÃO - 5 - Políticas de Pessoal
6 - Organização e Gestão da Instituição

Gráfico 08 - Políticas de Gestão

Fonte: Pesquisa CPA – Realizada pela Comissão Própria de Avaliação em 2022.

6.8 EIXO 4 - Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Gestão da Instituição

No quarto eixo são analisados os dados sobre as políticas de gestão da

IES. Os dados do gráfico dizem respeito às dimensões 5 e 6. O papel do
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técnico-administrativo é extremamente importante e relevante para que os

resultados planejados e almejados pela instituição de ensino possam ser

atingidos.

A Comissão Própria de Avaliação leva em consideração as habilidades de

cada colaborador no processo geral de crescimento de toda instituição com o

principal propósito de atender a missão da instituição de ensino.

Verifica-se que 84,2% do corpo técnico-administrativo está satisfeito, o

público pesquisado está de acordo com a política de gestão da Faculdade de

Inhumas. A comissão ainda analisará junto à mantenedora os 10,8% dos

colaboradores que avaliou com regular. O trabalho da comissão será ajustar as

ações de políticas de pessoal às necessidades dos colaboradores da instituição.

Na dimensão 5 em que se trata das Políticas de Pessoal, é importante

deixar claro que a velocidade com a qual os processos produtivos se modificam

impõe um permanente e flexível processo de capacitação profissional, quer na

aquisição de novas habilidades e competências, quer na atualização dos

procedimentos técnicos consequentes do progresso, da ciência e tecnologia.

Nesse sentido, a IES oferece ao Corpo Técnico Administrativo, atualizações

por meio de programas de capacitação do sistema acadêmico (SEI), plataformas

digitais, atualizações de portaria e decretos do Ministério da educação, que se

fazem necessárias ao oferecimento de seus serviços com qualidade.

O clima institucional está em constante movimento a fim de manter a

motivação e a consciência profissional para a execução das atividades pertinentes

às funções da instituição. Todo esse trabalho de capacitação e motivação

incentiva o colaborador da Faculdade de Inhumas e desencadeia nele um

sentimento de crescimento e valorização pessoal e profissional.

A organização e gestão da FacMais, com a participação dos segmentos da

comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada nos processos decisórios,

é realizada mediante representatividade dos órgãos colegiados, os quais mantêm

a sua independência e autonomia em relação a sua mantenedora.

7 CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
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7.1 PONTOS FORTES
- Corpo Docente
- Organização da IES
- Infraestrutura (mesmo não perguntado)
- Metodologia de Ensino
- Plataformas Digitais

7.2 PONTOS FRACOS/A MELHORAR
- Atendimento
- Secretaria Acadêmica (lentidão)
- SEI
- Aulas Híbridas
- Comunicação Interna
- Bebedouro nos três andares
- Wi-Fi
- Suporte para Estágio

7.3 OPORTUNIDADES
- Região com grande público potencial

7,4 AMEAÇAS
- Atendimento ao aluno na IES

7.5 Análise dos Resultados

Objetivos da CPA:

- A CPA da Faculdade Inhumas, têm como seu objetivo principal identificar as condições de ensino
oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas
e à organização didático-pedagógica, bem como coordenar o processo de avaliação institucional da
Faculdade de Inhumas, de forma participativa visando melhorias do ensino, pesquisa e extensão.

- A concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações com os objetivos
centrais da Faculdade de Inhumas, pôde ser verificado ao longo do relatório, e a identificação das
dificuldades, carências, possibilidades e potencialidades, serão apresentadas no Plano de
Melhorias.

- Os valores e princípios educacionais da Faculdade de Inhumas estão em consonância com o
PDI que têm o compromisso com a Ética, Solidariedade e Respeito, Responsabilidade Social,
Qualidade, Flexibilidade em tudo que é realizado pela Instituição.

- Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em que a
instituição está  inserida.

- Articulação entre o PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) no que diz respeito às atividades
de ensino,  pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão institucional e avaliação institucional
estão alinhadas com as práticas pedagógicas realizadas pautando sempre por uma formação de
excelência.

Indicador Fonte/metodologia
de coleta do dado

Diagnóstico Indicação de
melhorias CPA

Avali
ação
CPA

Eixo 2 - Dim 3 -
Responsabilidad
e Social da
Instituição

Questionário estruturado -
Plataforma SEI

A Instituição realiza
atividades de
Responsabilidade Social
e diferenciam os cursos
dentro da área
profissional e induzem o
contato com
conhecimento recente e
inovador e está em
consonância com o PDI.

Mesmo o indicador
estar perto de 80% é
possível realizar mais
ações que mostrem a
comunidade interna e
externa o cuidado da
Faculdade de
Inhumas em formar
profissionais
responsáveis dentro
dos princípios
ético-sócio-cultural

78,9

Eixo 3 - Dimensões:
2 - Políticas para o
Ensino, Pesquisa e
Extensão

Questionário estruturado -
Plataforma SEI

A Instituição realiza com
transparência às políticas
que fazem parte do Eixo
3 e deixa evidente a

As melhorias nas
dimensões que
compõem o Eixo 3
deverão atentar-se
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4 - Comunicação
com a Sociedade
9 - Política de
Atendimento aos
Discente

articulação entre as
dimensões 2, 4 e 9 para
um percurso formativo
comprovadamente
inovador e está em
consonância com o PDI.

às sugestões e
pontos a melhorar
relatados nas
avaliações, que
deixam evidente que
mesmo oferecendo o
melhor, a Faculdade
Inhumas pode
oferecer um percurso
formativo cada vez
melhor e inovador à
comunidade
acadêmica.

72,4

Eixo 4 -
Dimensões:
5 - Políticas de
Pessoal
6 - Organização
e Gestão da
Instituição.

Questionário estruturado -
Plataforma SEI

A Instituição realiza com
transparência às políticas
que fazem parte do Eixo
4 e está em consonância
com o PDI e está em
consonância com o PDI.

84,2

CONCEITO FINAL DA CPA
(média aritmética dos indicadores):

78,1%

Recomendações da CPA:

1 - Proporcionar ao corpo técnico administrativo uma capacitação com especialista em atendimento ao
público, pois tanto os discentes quanto os docentes reclamaram do atendimento.
2 - Entender porque os trabalhos da secretaria acadêmica são tão lentos e como pode ser melhorado.
3 - Verificar junto ao(s) responsável(eis) pelos laboratórios dos cursos de saúde os equipamentos
disponíveis para a realização das aulas práticas.
4 - Verificar junto à coordenação da escola de saúde sobre a realização de aulas mais práticas/de campo
dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária, Enfermagem e Farmácia.
5 - Verificar junto às coordenações das escolas de negócios e saúde sobre a realização dos estágios e
orientar devidamente os discentes os procedimentos para a sua realização.
6 - Os discentes do curso de Engenharia Civil solicitaram junto à Instituição cursos na área de informática
pertinentes à sua formação acadêmica.

OBS: o bom atendimento gera empatia, agilidade e segurança nas informações e evita evasão. Cada
discente da Faculdade de Inhumas deverá sentir-se encantado com cada atendimento recebido na
instituição.

8 PLANOS DE MELHORIAS

Para acompanhar e avaliar as atividades institucionais, esta Comissão

Própria de Avaliação é encarregada de divulgar os trabalhos por ela planejados e

realizados, bem como apresentar planos de ações que visem à melhoria da

instituição em todos os seus aspectos. A CPA trabalha diariamente para melhor

compreensão do seu papel e das possibilidades de contribuição para a melhoria
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institucional de forma crítica e reflexiva. Assevera-se portanto, que, essa comissão

irá realizar:

- Planejar material sobre a CPA para ser divulgado no Site Institucional;

- Realizar a autoavaliação com a sociedade civil organizada;

- Reunião com os discentes para divulgação dos resultados;

- Reunião com Coordenações das Escolas de Negócios e Saúde, Docentes e

Técnico Administrativo para divulgação dos resultados;

- Reunião com a Direção Acadêmica e Mantenedora para apresentar os

resultados;

- Entregar os resultados da autoavaliação institucional por curso aos

coordenadores de escolas;

- Aprimorar a cada autoavaliação os relatórios entregues;

- Realizar uma comunicação efetiva da CPA junto à comunidade acadêmica;

- Colocar a Marca da CPA em cada ação realizada (“essa melhoria/ação foi

realizada pela CPA”) para que a comunidade acadêmica entenda que o maior

objetivo desta comissão é trabalhar para melhorar a Instituição como um todo

e, nesse sentido, despertar em toda a comunidade acadêmica o sentimento

de pertencimento, ou seja, fazer com que o ato de responder o(s)

questionários seja um momento de satisfação e não o contrário. Por isso a

importância da Marca da CPA em cada melhoria realizada pela Faculdade de

Inhumas e que foi solicitada e mencionada nos questionários respondidos.

9 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados da autoavaliação deverão ser postados no Site Institucional e por

meio das ações de melhorias na IES com a marca da CPA, de acordo com o

planejamento da Mantenedora/Direção da Instituição.

RESULTADOS AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - PÓS-GRADUAÇÃO -
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO
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O objetivo da CPA para as avaliações nos Programas de Pós-Graduação é

realizar uma avaliação diagnóstica, de monitoramento, de tomada de decisão e de

melhoria e nesse sentido, a Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de

Inhumas realizou de 16 a 23 de dezembro

Em relação ao Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado

Acadêmico em Educação, oferecido à Comunidade da cidade de Inhumas e

região, foi realizado de 16 a 23 de dezembro por meio do Google Formulários. O

instrumento avaliativo utilizado para autoavaliação do Programa de

Pós-Graduação, foi apropriado dos processos de autoavaliação da graduação e

e que até o momento da pesquisa realizada contava com um público respondente

de setenta e sete (77) mestrandos, dos quais foram obtidas trinta e três respostas:

Turma 2020 - 1 - 9,1% / Turma 2020 -2 - 33,3% / Turma 2021 -1 -  21,2% / Turma

2021 - 2 - 36,4%

Foram avaliadas:

Dimensão 1 - Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI

Na Dimensão 1, 76% dos respondentes, estão de acordo em relação à missão da

Faculdade de Inhumas que é “Buscar pelo Ensino, a formação do profissional

responsável dentro dos princípios da cidadania, tendo em vista ainda seu contínuo

aprimoramento ético-sócio-cultural”. Os membros da comunidade acadêmica

orientam suas ações no sentido de seguir esta missão.

DIMENSÃO 2 - Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Na Dimensão 2, que avaliou as estratégias de ensino-aprendizagem por meio

das ferramentas digitais em que professores e mestrandos interagem ao mesmo

tempo em um espaço digital por meio do Google Meet. Os mestrandos

responderam estar 73% satisfeitos com as aulas digitais no Google Meet, 67%

estão satisfeitos com as palestras online e seminários realizados no PPGE. Em

2021, foi realizado no mês de novembro o II Seminário Internacional Educação,

Cultura e Diversidade em Debate, com as participações internacionais da

Professora Dra. Anita Gramigna - UNIFE/Itália e do Prof. Dr. Giorgio Poletti -
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UNIFE - Itália e da Profª Dra. Dulce Regina Baggio Osinski - UFPR/Brasil e Profª.

Dra. Raquel Marra de Madeira Freitas - FACMAIS/Brasil.

Em relação às Bancas de Qualificação, 58% com resposta excelente,

responderam estar satisfeitos com os procedimentos realizados e 57% com

respostas excelentes, responderam estar satisfeitos com a realização das bancas

e de tudo que as compõem.

Já em relação às práticas didático-pedagógicas realizadas por meio da

utilização das TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação) e do GSuíte For

Educationa (Class, Formulários e Google Apresentações), ferramentas

educacionais utilizadas pelo PPGE durante as aulas síncronas no período da

pandemia da COVID 19, 75% dos mestrandos responderam estar satisfeitos.

Quanto às linhas de pesquisa oferecidas pelo PPGE, 84% dos mestrandos

responderam excelente para as Linhas de Pesquisa Educação, Sociedade e
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Cultura e Questões Contemporâneas de Educação. Em relação a diversidade de

atividades de enriquecimento curricular como seminários, congressos, palestras e

outros, 76% responderam estar satisfeitos. Quanto à interdisciplinaridade dos

conteúdos desenvolvidos nas disciplinas oferecidas, 75% estão satisfeitos com as

atividades realizadas. Quanto à oferta de oportunidades em projetos de pesquisa,

61% estão satisfeitos. Já em relação a adequação dos instrumentos de avaliação

e aprendizagem 63% responderam que estão satisfeitos mas pode melhorar. E,

finalizando, 80% dos mestrandos disseram que estão muito satisfeitos quanto ao

grau de contribuição do Programa de Mestrado da Faculdade de Inhumas para

sua formação acadêmica e profissional.

Os mestrandos realizaram uma avaliação do Corpo Docente, Técnico

administrativo e os serviços prestados pela Faculdade de Inhumas:

- Quanto ao trabalho desempenhado pelo corpo docente:

- A pontualidade do docente nas aulas remotas - 91%

- Apresentação e cumprimento do Plano de Ensino - 91%

- Didática e metodologias utilizadas nas aulas e orientações - 80%

- Domínio de conteúdo e conhecimento durante as aulas e orientações -

89%

- Pontualidade nas aulas - 90%

- Assiduidade nas aulas - 90%

- Relacionamento com a turma - 90%

- Os mestrando também avaliaram o corpo

- Avaliação de cada mestrando sobre o corpo docente do PPGE da Faculdade de

Inhumas:

- Prof.ª Dra. Elianda Figueiredo Arantes Tiballi - 85%

- Profª. Dra. Daniella Couto Lôbo - 73%

- Profª. Dra. Cristyane Batista Leal - 79%

- Prof. Dr. Dostoiewiski Champangnatte - 61%

- Profª. Dra. Lucineide Maria de Lima Pessoni - 85%

- Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação - 88%

- Profª. Dra. Maria Luiza Vasconcelos Gomes - 76%

- Profª. Dra. Raquel Freitas - 88%
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- Prof. Dr. Ronaldo Manzi Filho - 88%

- Profª. Dra. Sema Regina Gomes - 73%

- Avaliação do Corpo Técnico Administrativo da Faculdade de Inhumas e as

atividades desempenhadas junto ao Programa de Pós-Graduação - Mestrado em

Educação:

- A execução das atividades são realizadas com eficácia e qualidade - 70%

- O atendimento por meio dos canais de comunicação (celular, e-mail, WhatsApp)

são feitos com presteza, educação e eficiência - 60%

- As competências e habilidades na realização de suas atividades no cargo que

ocupam - 59%

DIMENSÃO 3 - A Responsabilidade Social da Instituição.

Em relação às ações desenvolvidas pela FACMAIS e se têm contribuído para

a melhora da qualidade de vida da população local em relação à promoção da

cidadania, a inclusão social, ao desenvolvimento acadêmico, a defesa do meio

ambiente, em relação a memória e produção cultural e a produção artística, os

mestrando responderam Excelente (62%), Muito Bom (18,5%), Bom (10%).

Quanto a relação da Faculdade de Inhumas e o relacionamento com o setor

público/privado 71% dos mestrandos consideram que a Faculdade de Inhumas

cumpre seu papel e trabalha no sentido de criar parcerias com as entidades para

contribuir com a formação acadêmica dos discentes. E quando foi perguntado aos

mestrandos sobre as ações institucionais que favoreçam a inclusão de pessoas

portadoras de necessidades especiais, responderam Excelente (51%), Muito Bom

(30,3%) e Regular (3%).

DIMENSÃO 4 - A Comunicação com a Sociedade

Os mestrandos avaliaram a comunicação da Faculdade de Inhumas com a

comunidade acadêmica e a sociedade:

- Site Institucional - facmais.edu.br - 61%

- Site do PPGE - mestrado.facmais.edu.br - 61%

- E-mail institucional - 76%
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- Telefone Geral - 52%

- WhastApp Mestrado - 52%

- Instagram - 42%

- Ouvidoria - 52%

- Eficiência no retorno das demandas solicitadas - 27,5%

Em relação à comunicação da Faculdade de Inhumas com a sociedade, os

mestrandos avaliaram em 51% quanto aos meios de comunicação utilizados,

cartaz, flyer, jornal, outdoor, rádio e TV. Já quanto à comunicação interna da

Instituição quanto à normas internas e calendário acadêmico durante o período

das aulas, os mestrando responderam que estão muito satisfeitos e avaliaram

entre Excelente, Muito Bom e Bom com 97% de satisfação.

Os mestrandos também realizaram uma autoavaliação sobre a sua

participação no Programa de Mestrado da Faculdade de Inhumas quanto, ao

aproveitamento das referências bibliográficas indicadas pelos

Professores/Orientadores para realização da sua Pesquisa, frequência e

pontualidade nas aulas, grau de aprendizagem e incorporação de novos

conceitos, participação nas Atividades do Mestrado (Palestras, Seminários,

Congressos etc....), participação na realização de resumos, artigos científicos e

textos em anais de eventos científicos e a média para esses questionamentos foi

61% entre Excelente e Bom.

DIMENSÃO 4 - A Comunicação com a Sociedade

Quanto a avaliação dos mestrandos em relação à assistência prestada pelo

corpo técnico administrativo:

- Quanto à coordenação do Mestrado - 91%

- Direção Acadêmica - 76%

- Secretaria da Pós-Graduação - 72%

- Secretaria Geral - 57,5%

- Setor Financeiro - 52%

- Biblioteca - 51%

- Retorno de solicitações feitas à coordenação e ao colegiado - 65%
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Os mestrandos registraram alguns comentários sobre o Programa de

Mestrado em Educação da Faculdade de Inhumas e que merecem ser lidos com

atenção para que aconteça melhorias em todos os setores:

- Setor secretaria precisa ser mais célere na devolutiva de

documentações solicitadas;

- Humanização com o discente;

- Olhar junto à Prefeitura de Inhumas licença para os funcionários que

queiram realizar o mestrado;

- Melhorar o contato por telefone com a Secretaria;

- Maior agilidade dos feedbacks pelos docentes aos mestrandos;

- Emitir certificados das palestras, seminários, workshops com mais

celeridade;

- Devolutiva das avaliações, produções de cada disciplina mais rápido.

Enfim, o Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Inhumas foi

bem avaliado pelos mestrandos, porém, é vital que pontos estratégicos sejam

observados mais de perto, principalmente em relação ao atendimento e celeridade

dos processos da Secretaria Geral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No período de 2021, a equipe que compõe a CPA da Faculdade de Inhumas

implementou estratégias de mobilização com o objetivo de que a comunidade

acadêmica participasse mais ativamente dos processos avaliativos, resultado esse

que veio agora quando 79, 06% dos discentes, 98,68% dos docentes e 48% do

técnico-administrativo responderam ao questionário. Porém, fica uma preocupação

junto ao técnico-administrativo cujo percentual de participação foi abaixo do

esperado.

Nesse sentido, esta comissão tem um desafio ainda maior para o próximo

ciclo avaliativo, manter o alto índice de respondentes nos processos

autoavaliativos e inovar a cada ciclo as estratégias para manter os altos índices e
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porque não até melhorá-los.

A comissão tem como objetivo avaliar a Faculdade de Inhumas de forma

global por meio das atividades que permeiam os cinco eixos e as dez dimensões

que fazem parte da avaliação como planejamentos, políticas, cursos, programas,

projetos e gestão, considerando o espaço institucional e visando à construção de

uma consciência organizacional que possibilite uma reflexão, revisão de políticas,

programas e projetos que favoreçam os processos de autogestão em todas as

instâncias da IES.

O presente relatório de autoavaliação que contempla o início do ciclo do

Triênio avaliativo 2021 - 2023 representa o esforço dessa comissão avaliadora em

apresentar os dados mais significativos da Faculdade de Inhumas no ano de 2021

e que estão relacionados diretamente às dimensões avaliativas (2, 3, 4, 9 -

discentes e docentes)  e (2, 3, 4, 5, 6 e 9 - técnico administrativo).

Em termos gerais, podemos identificar avanços da Faculdade de Inhumas

no correr dos anos mencionados, a faculdade vem crescendo exponencialmente e

revendo as suas práticas pedagógicas e metodológicas com o propósito de se

tornar uma instituição referência em excelência no processo ensino

aprendizagem, fazendo com que nossos futuros bacharéis sejam disputados pelo

mercado nas suas áreas de atuação.

Assim como aconteceu nos últimos ciclos avaliativos, essa comissão

objetiva que o presente relatório que corresponde o ciclo 2021-2023, possa

nortear as medidas corretivas e de melhorias futuras na IES, por isso, deve ser

apresentado a toda comunidade acadêmica.

A Comissão Própria de Avaliação tem realizado um trabalho de motivação e

conscientização junto à comunidade acadêmica no sentido de aumentar a

quantidade de questionários respondidos, faz aqui uma autoavaliação e considera

que ressaltar e disseminar a cultura da autoavaliação requer cada vez mais um

trabalho de conscientização durante todo o ano, utilizando os diversos canais de

comunicação disponibilizados pela IES, para ir ao encontro das especificidades de

cada um dos públicos. É vital que cada aluno sinta-se responsável pelo
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crescimento da instituição em que estuda, quanto mais ela cresce, mais ele como

aluno e posteriormente como profissional, será cada vez mais reconhecido no

mercado de trabalho por ter se graduado em uma IES de excelência.

Contudo, se faz necessário a cada avaliação rever as ações realizadas para

que registre-se um índice cada vez mais alto de questionários respondidos. A CPA

trabalha diariamente para melhor compreensão do seu papel e das possibilidades

de contribuição para a melhoria institucional de forma crítica e reflexiva. Por isso,

essa comissão irá realizar:

a) Workshop para analisar as metas do PDI;

b) Reunião com os discentes para divulgação dos resultados;

c) Reunião com docentes e Técnico Administrativo para divulgação dos

resultados;

d) Reunião com os colegiados de cada curso para apresentar os resultados;

e) Reunião com a Direção Acadêmica, Coordenações de Escola e

Mantenedora para apresentar os resultados;

f) Estudos os relatórios da avaliação in loco;

g) Acompanhamento dos alunos no processo de avaliação ENADE, como

responsável pelo acompanhamento/condução dos processos das avaliações

internas e de trabalhar no sentido de fazer com que cada discente “tome” como

sua a instituição em que faz a sua graduação. O sentimento de pertencimento é

vital para que os resultados do ENADE sejam cada vez melhores. Os resultados

apresentados neste relatório demonstram conquistas significativas alcançadas a

partir de indicadores de autoavaliações realizadas ao longo dos últimos anos e

esses resultados são motivadores e nos desafiam diariamente na busca pelas

metas e superar algumas fragilidades que ainda persistem. Porém, temos uma

convicção, fortalecer a CPA diante da comunidade acadêmica por meio de ações

que mostrem as melhorias realizadas na instituição por meio das avaliações

realizadas. A CPA é para a Faculdade de Inhumas uma ferramenta efetiva e

valiosa de apoio à gestão.
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Para a próxima Autoavaliação, a CPA já está realizando a revisão dos

questionários propostos aos alunos, docentes e técnico administrativo, onde a

intenção é torná-los cada vez mais objetivos e precisos de forma a obter

respostas também mais precisas.

Por fim, no relatório apresentado, em cada uma das dimensões, foram

ressaltadas situações e ações acadêmicas e administrativas, com indicações das

respectivas realizações, resultados alcançados e suas potencialidades e

fragilidades, as quais indicam novos implementos e estratégias.

Constata-se, pois, a consolidação da cultura institucional da

autoavaliação, como mecanismo de evolução e transformação institucional,

ressaltando que essa comissão precisa trabalhar mais a comunicação no que se

refere a importância que a pesquisa tem para que toda a comunidade acadêmica

responda de forma efetiva o questionário de 2022. Registre-se que haverá ampla

divulgação deste relatório e de seus respectivos resultados no site da instituição e

entre os gestores, coordenadores e diretoria, a fim de prosseguir com o ciclo de

aperfeiçoamento.
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