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1. INTRODUÇÃO 

 

A autoavaliação do Curso de Direito da Faculdade de Ensino 

Superior e Formação Integral - FAEF, se destina ao apontamento das 

necessidades de melhoria da qualidade da Educação Superior através das 

informações obtidas por meio da aplicação de questionário, análises de 

todos os mecanismos de avaliação, documentos oficiais e institucionais e 

questionários específico direcionados para alunos da graduação e 

egressos do Curso.  

O relatório de Autoavaliação do Curso de Direito da FAEF, foi 

elaborado contemplando os anos de 2015 a 2018, e teve os seus 

insumos trazidos das avalições periódicas feitas semestralmente, bem 

como, diversos instrumento do processo de ensino e aprendizagem do 

Curso. 

 

2. DADOS DO CURSO DE DIREITO 

 

2.1 Dados do curso de Direito da FAEF 

 

O curso de Bacharelado em Direito da Faculdade de Ensino 

Superior e Formação Integral – FAEF é mantido pela Sociedade Cultural e 

Educacional de Garça S/S Ltda, cujo Campus se localiza na Rodovia 

Comandante João Ribeiro de Barros – Km 420 - Estrada de Acesso à 

Garça – Km 1, CEP – 17.400-000 – Garça / SP. 

O curso de Bacharelado em Direito foi autorizado pela Portaria do 

MEC nº 3.207 de 21 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da 

União em 22 de novembro de 2002 e seu reconhecimento pela Portaria 

MEC nº 302 de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 

União em 31 de dezembro de 2012. 

O curso é oferecido na modalidade presencial, no turno noturno, 

com 100 (cem) vagas autorizadas, sendo destas 60 (sessenta) ofertadas.  
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2.2 Objetivos gerais do processo de autoavaliação do Curso 

de Direito 

 

A autoavaliação do curso de Direito, tem o objetivo de mapear 

ações realizadas pelo curso e mensurar resultados por desempenho, de 

forma a verificar as fragilidades e potencialidades das atividades de 

ensino a partir do último ciclo avaliativo a partir do ano 2015, bem como 

estabelecer estratégias e ações para melhoria do curso.  

 

2.2.1 Objetivos específicos do processo de autoavaliação do 

curso de Direito 

 

No contexto de que o objetivo da avaliação do curso é sempre a 

melhoria da qualidade e o estabelecimento de estratégias e ações, bem 

como o aperfeiçoamento continuado de seus integrantes, esta terá como 

objetivos específicos: 

 

 Garantir o alcance de padrões de qualidade do curso de 

Direito em todas suas funções de ensino, pesquisa e extensão e da 

gestão acadêmica, de pessoas e dos recursos; 

 Assegurar o cumprimento e observância de legislação em 

vigor para curso de Direito; 

 elaboração de diagnósticos através das avaliações nacionais, 

institucionais;  

 a redefinição de projetos pedagógicos impulsionar o processo 

criativo do curso de Direito; 

 Verificar o grau de excelência das atividades de ensino e a 

qualidade acadêmica na percepção dos quadros discente, docente e 

administrativo; 

 Implantar ações para a melhoria das atividades acadêmico-

administrativas; 

 Refletir sobre o modelo institucional vigente, tendo em vista a 
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missão institucional e o planejamento estratégico para a sua 

concretização; 

 Fortalecer o perfil do aluno que ser pretende formar; 

 Promover mudanças que contribuem para o crescimento e 

vinculação coletiva entre os diversos setores da instituição; 

 Sistematizar informações e dados; 

 Analisar dados para a compreensão da dinâmica institucional; 

 Identificar limites a serem superados e definir estratégias para 

os novos desafios à realização da formação do futuro profissional do 

Direito; 

3.  METODOLOGIA APLICADA AO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

Na autoavaliação do curso de Direito da FAEF durante a apreciação 

das práticas realizadas, os agentes institucionais iniciam um processo de 

reflexão acerca de suas próprias funções, o que colabora para a 

conscientização de papéis e responsabilidades junto à comunidade 

acadêmica e institucional. 

Neste contexto o roteiro de Autoavaliação Institucional do SINAES 

estabelece mecanismos para a definição do material e metodologias a 

serem empregadas para a realização da Autoavaliação, alicerçada nas 

dez dimensões e outras que a instituição julgar relevantes. 

A autoavaliação institucional conta com diferentes instrumentos 

para a coleta dos dados, de acordo com a especificidade dos setores a 

serem investigados e características das atividades. 

Diferentes instrumentos de coleta de dados foram usados: 

(i) Documentos oficiais e institucionais; 

(ii) Formulário específico para alunos da graduação e egressos; 

Para a pesquisa documental, recorreu-se: (a) a documentos oficiais 

do Ministério da Educação; (b) aos relatórios internos elaborados pelos 

diferentes setores da FAEF; (c) às resoluções internas acadêmicas e 

administrativas; (d) aos comunicados internos; (e) ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional; e, (f) ao Projeto Pedagógico de Curso. 
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A operacionalização deste processo deu-se por meio de comissões 

que atuaram da seguinte forma: 

a) Comissão Própria de Avaliação: responsável pela coordenação 

geral do processo e elaboração do relatório de Avaliação Institucional; 

b) Comissões de Avaliação Por Curso: responsáveis por prepararem 

e executarem a sua própria avaliação utilizando referenciais previamente 

definidos. 

Neste contexto, esse documento foi elaborado pela Comissão de 

Avaliação do Curso de Direito e servirá de dados para tomadas de 

decisões e ações dentro do curso. 

4. ANÁLISE DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO 

CURSO DE DIREITO DA FAEF 

 

Houve uma preocupação de fazer uma análise global e criteriosa do 

processo de ensino e aprendizagem, com o objetivo de identificar de 

perceber se o desempenho dos concluintes de 2015 no ENADE realmente 

condiz com a realidade do curso. 

Para isso foi necessário concatenar tal resultado, e, analisá-lo em 

consonância a outros resultados alcançados no curso nos últimos cinco 

anos, inclusive no ano que antecede a 2015. 

A seguir serão analisados os seguintes dados: o relatório do ENADE 

que traz o desempenho dos estudantes concluintes de 2015, relatórios 

das provas regimentais, relatório das provas integradoras, relatório dos 

simulados, acompanhamento do egresso, infraestrutura, ações do curso 

junto a sociedade, bem como analisar o perfil do egresso. 

4.1 Análise resultados alcançados no Avaliação do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) 
 

A prova foi resolvida por 14 (quatorze) estudantes concluintes do 

curso de Direito da FAEF, e o quadro seguinte, indica os diferentes 

intervalos de notas possíveis e o conceito obtido no ENADE/2015: 
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O gráfico abaixo que segue apresenta as notas médias obtidas no 

Componente de Conhecimento Específico para o curso de Direito, para 

UF, para Grande Região e para o Brasil. 

 

 

Observa-se que o curso de Direito da FAEF teve um desempenho 

bem menor em relação a outros cursos de Direito no Brasil.  

Os gráficos a seguir ilustram a distribuição das notas dos 

estudantes, respectivamente, no Componente de Formação Geral e no 

Componente de Conhecimento Específico para IES, para UF, para Grande 

Região e para o Brasil, e mostram em quais intervalos de notas houve 

maior concentração de concluintes.  
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Em análise mais detalhada, observa-se que houve um desempenho 

insatisfatório dos alunos da IES no ENADE 2015 em relação a outras 

Instituições, nos componentes de formação geral e nos componentes de 

formação específica. 

 

 Tais resultados são extremamente preocupantes, e passa ser 

necessário um maior critério para adoção de medidas e subsídios para 

análise e construção e melhoria da qualidade e o estabelecimento de 

estratégias e ações. 
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Uma importante análise da prova do Enade 2015, refere-se à busca 

de resultados na prova que demonstre o domínio pelos concluintes do 

componente de conhecimento específico. 

Na distribuição de respostas dos concluintes neste componente tem 

o seguinte quadro: 

 

Observa-se que os alunos tiveram um baixo desempenho com 

relação às questões objetivas no Componente de Conhecimento 

Específico em relação aos outros cursos avaliados na região e no Brasil. 

O componente de conhecimento específico no Enade de 2015, traz 

conteúdos avaliados dentro das questões e dividido resumidamente da 

seguinte forma: 

 

QUESTÃO CONTEÚDO AVALIADO 

09 Direito Constitucional 

10 Direito Internacional 

11 Direito Constitucional, Direito Civil, Sociologia e 
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Antropologia 

12 Direito Constitucional, Direito Civil 

13 Direito Processual Civil, Direito Civil 

14 Direito Civil 

15 Direito Penal, Direitos Humanos 

16 Direito Civil, Direito Processual Civil 

17 Direito Penal 

18 Direito Penal, Direito Processual Penal, Direitos 

Humanos 

19 Direito Penal, Direito Processual Penal 

20 Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual 

Penal 

21 Direito Administrativo 

22 Direito do Trabalho 

23 Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho 

24 Direito do Trabalho, Direito Constitucional 

25 Direito processual Civil 

26 Direito Tributário 

27 Direito Empresarial, Direito Civil 

28 Direito Constitucional, Direito Internacional, Direitos 

Humanos 

29 Direito Ambiental, Direito Administrativo 

30 Direito Constitucional 

31 História do Direito, Filosofia 

32 Direito Civil, Direito Processual Civil 

33 Direito Constitucional, História do Direito, Filosofia 

34 Direito Processual Constitucional, Direito Constitucional 

35 Direito processual civil, Sociologia e Antropologia 

Jurídicas 

 

Alguns conteúdos que destacam como desempenho abaixo da 

média nacional, vejamos: 
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É importante destacar que em alguns conteúdos, os alunos do 

curso de Direito da FAEF tiveram um desempenho de acerto, menor que 

metade do percentual de alunos que obtiveram acertos, em comparação 

com a média nacional. 

Merece destaque, as questões nº 09, 10, 13, 15, 20, 25, 29 e 35, 

que tratam de conteúdos como: Direito Constitucional, Direito 

Internacional, Direito Processual Civil, Direito Civil, Direitos Humanos, 

Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Ambiental, Direito 

Administrativo e Sociologia e Antropologia Jurídicas. 

Diante das fragilidades apontadas, algumas ações foram tomadas a 

partir de 2016 para melhorar a qualidade do Curso. 

Em 2016 foi feito uma significativa alteração dos ementários e 

atualização da biblioteca propostas pelo NDE (Núcleo Docente 

Estruturante). 
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Dentre as disciplinas que sofreram alterações na atualização do 

ementário temos: Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito 

Processual Penal e Direito Internacional. A biblioteca do curso também 

foi atualizada em 2016, e foram adquiridas as obras solicitadas pelo NDE 

(Núcleo Docente Estruturante). 

Posteriormente, foram tomadas medidas importantes, tais como a 

inserção de metodologias ativas, a fim de que o aluno possa buscar a 

construção de seu conhecimento de forma mais ativa. 

No início de 2017 foram trabalhadas diversas capacitações com 

corpo docente a fim de um aperfeiçoamento para a docência no curso de 

Direito. Dentre os assuntos trabalhados se destacam: pressupostos de 

ensino participativo em atividades pedagógicas; ensino participativo ao 

seu contexto e às condições de ensino em que está inserido; Elaboração 

de dinâmicas de aulas sob os princípios do ensino participativo, levando 

em consideração aspectos como estruturação do tempo, papel de alunos 

e professores, relação entre conhecimento prévio e transformação de 

conhecimento, dentre outros. 

Ainda em 2017 foi implementado para os alunos do último período 

do curso de Direito uma Biblioteca Digital (Saraiva - SSA), que 

contempla uma série de títulos. 

Além disso, em 2017, houve a implantação do AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem) através da plataforma MOODLE, utilizada por 

todos os docentes e alunos. Através desta ferramenta o professor 

disponibiliza todos os materiais referentes aos conteúdos das aulas aos 

alunos com antecedência às aulas, de forma que eles conheçam o 

assunto a ser estudado antes das aulas acontecerem e possam dessa 

forma participar, interagir, expressar melhor o que sabem e 

consequentemente, aprender de maneira efetiva. 

O ano de 2018 foi marcado por um avanço do curso, que 

demonstrou através de nivelamentos, atividades complementares, 

atividades de extensão e atividades de pesquisa, práticas exitosas e 
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inovadoras, capazes de promover a efetiva oportunidade de 

aprendizagem. 

Através da construção do processo de ensino e aprendizagem, o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), utilizou as atividades extensão e 

atividades de pesquisa, para trabalhar verdadeiramente a busca da 

formação integral do profissional preparando-o para o mercado de 

trabalho, conforme segue demonstrado abaixo.  

Após relatos dos alunos quanto a dificuldades na disciplina de 

Direito Processual Civil, foi realizado em agosto de 2018, um Curso de 

retomada de conhecimento da referida disciplina com a finalidade de 

recuperar seus conteúdos. 

 

 

 

Foi realizado o Nivelamento de Compreensão e Interpretação de 

textos. 
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Durante os meses de agosto e setembro de 2018, na disciplina de 

Direito Constitucional, os alunos analisaram e apresentaram as 

Plataformas de Governo dos candidatos à Presidência da República.   

   

  

 

Ainda no mês de agosto de 2018, foi realizada enquete sobre a 

descriminalização do aborto votada pelo Supremo Tribunal Federal 

naquela mesma época. A enquete foi realizada via Facebook e através de 

urna colocada no Campus da FAEF. Após a votação de toda comunidade 

acadêmica, os alunos do 10º termo realizaram esclarecimentos sobre a 

importância do tema nas salas de aula dos outros cursos.   
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Para o XXI Simpósio de Ciências 

Aplicadas da FAEF, a escolha dos minicursos também foi cuidadosamente 

pensada, para que temas de Direito Civil fossem trabalhados com uma 

nova abordagem (Responsabilidade Civil: Novas Reflexões e Constelação 

Familiar e Resolução de Conflitos), além de um minicurso voltado para os 

egressos (Jovem Advocacia e ética: preparando-se para o Mercado de 

Trabalho). 
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Diversos projetos de extensão foram implementados como: Projeto 

de Extensão CAPEVIDO (Cursos de Direito, Psicologia e Enfermagem), 

Projeto de Extensão Liga da Justiça, Projeto de Extensão Análise da Cena 
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do Crime e Júri Simulado, Projeto de Extensão Nome Limpo, Dia do 

Impacto (Cursos de Direito, Psicologia e Enfermagem) e o Projeto de 

Extensão Florescer já existente no curso teve continuidade. 

Também foi realizada uma visita técnica em novembro de 2018, 

em que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento 

da ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assistirem 

uma sessão e palestra com o procurador jurídico. 

 

 

Em 2019 destaca-se duas grandes conquistas do curso de Direito 

da FAEF: a primeira conquista foi a disponibilização da biblioteca digital 

(Saraiva) para todos os períodos do curso de Direito.   

Outra grande inovação trazida no início de 2019 foi a 

Internacionalização com o Instituto Ibero-americano de Estudos Jurídicos 

– IBEROJOUR para participação no curso Internacional de Direitos 

Fundamentais na União Europeia. 
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Como já contextualizado anteriormente, precisamos fazer uma 

análise global para conseguir vislumbrar uma realidade do Curso, 

analisando o resultado obtido no ENADE e a evolução do Curso em 

consonância a outros resultados alcançados no curso nos últimos cinco 

anos, inclusive no ano que antecede a 2015. 

A seguir serão analisados outros dados e resultados obtidos, tais 

como relatório das provas regimentais, relatório das provas integradoras, 

relatório dos simulados, infraestrutura, ações do curso junto a sociedade, 

bem como analisar o perfil do egresso. 

4.2. Relatório das Provas Regimentais 

 

A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem do curso de 

graduação em Direito da FAEF busca exercer as funções de diagnosticar, 

controlar e classificar. Assim, assume as modalidades Diagnóstica, 

Formativa e Somativa de Avaliação. 

A análise dos resultados das Provas Regimentais através da Curva 

de GAUSS traz um diagnóstico importante para buscar as fragilidades e 

dificuldades a serem superadas.  

 

2014/1º 
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No semestre de 2014/1 os alunos obtiveram melhor desempenho 

nas disciplinas de Direito Civil I, Ciências Políticas e Teoria Geral do 

Estado, Metodologia de Pesquisa e Introdução ao Estudo do Direito, 

todas ministradas no 1º termo; Direito Civil V ministrada no 5º termo; e, 

Estágio Supervisionado e Prática Jurídica no 9º termo. 

Todavia, algumas disciplinas apresentaram alunos com baixo 

desempenho como: Direito Civil I e Introdução ao Estudo do Direito no 

1º termo e Direito Processual Civil II no 5º termo. 
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2014/2° 

  

  

 

 

      

Com relação aos dados das provas regimentais referentes ao 

semestre letivo de 2014/2 verifica-se que as disciplinas que obtiveram 

melhor desempenho foram as seguintes: Psicologia Jurídica no 2º termo; 

Direito Processual Penal I e Ética Geral e das Profissões Jurídicas no 6º 

termo; Estágio Supervisionado no 8º termo; e as disciplinas de Direito 

Cooperativismo, Direito do Consumidor, Trabalho de Curso e Estágio 

Supervisionado no 10º termos. 
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É importante destacar os alunos que foram concluintes de 2015 e 

realizaram a Prova do Enade, estavam no 8º período em 2014 e tiveram 

um bom desempenho no Curso, com média 8,0 em todas as disciplinas.  

 

2015/1° 

 

 

 

  

 

 

 

 No ano de 2015, durante o primeiro semestre letivo, os alunos 

obtiveram melhor desempenho nas disciplinas de Metodologia de 

Pesquisa no 1º termo; Estágio I (NPJ) no 5º termo; Direito Civil V e 

Estágio Supervisionado e Prática Jurídica Cível I no 7º termo; e, Direito 

Internacional Privado, Direito Agrário, Direito Ambiental II, Direito Civil V 
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e Estágio Supervisionado e Prática Jurídica III no 9º termo. O destaque 

deste semestre foi 9º termo que teve boas médias, sendo que apenas 

três alunos ficaram com nota inferior a 6,0 (seis) pontos em todas as 

disciplinas. 

Durante esse primeiro semestre os alunos apresentaram maior 

dificuldade nas disciplinas de Direito Civil I no 1º termo; Direito Civil III 

no 3º termo; Direito Processual Civil II e Direito Administrativo I no 5º 

termo. 

 

2015/2° 
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No segundo semestre do ano letivo de 2015, os alunos obtiveram 

melhores notas nas disciplinas de Teoria do Direito Constitucional e 

Sociologia e Antropologia no 2º termo; Filosofia do Direito, Estágio II 

(NPJ) e Orientação de Estágio Supervisionado no 6º termo; Direito do 

Trabalho II, Direito Tributário, Direito Internacional Público e Estágio 

Supervisionado e Prática Jurídica no 8º termo; e, Direito Cooperativismo, 

Direito do Consumidor, Trabalho de Curso e Psicologia Jurídica no 10º 

termo. 

O baixo desempenho dos alunos pode ser notado nas disciplinas de 

Direito Civil IV e Direito Processual Civil I no 4º termo; Direito Processual 

do Trabalho no 8º termo; e, Trabalho de Curso no 10º termo mesma 

turma que fez a prova do ENADE/2015.   

 

 

 

2016/1º 
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  Para o ano de 2016, durante o primeiro semestre, verificou-se 

melhor desempenho nas disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito e 

Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado no 1º termo; Direito 

Empresarial I no 3º termo; Estagio I (NPJ) e Orientação de Estágio 

Supervisionado I no 5º termo; Direito do Trabalho I, Direito Tributário I, 

Direito Internacional, Estágio III e Orientação de Estágio Supervisionado 

III do 7º termo; e, Direito Internacional Privado, Direito Ambiental I, 

Disciplinas Eletivas e Estágio Supervisionado e Prática Jurídica III do 9º 

termo. 

Os alunos apresentaram baixo rendimento nas disciplinas de 

Direito Civil I no 1º termo; Direito Processual Civil II no 5º termo; e, 

Direito Civil V no 9º termo. 

 

2016/2º 
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     No segundo semestre do ano de 2016 as melhores notas foram 

na disciplina de Teoria do Direito Constitucional no 2º termo; Direito 

Ambiental I, Direito Processual Penal II, Estágio IV (NPJ) e Orientação de 

Estágio Supervisionado no 8º termo; e, Direito e Cooperativismo, 

Trabalho de Curso e Psicologia Jurídica no 10º termo. Os alunos 

mostraram baixo rendimento nas disciplinas de Criminologia no 1º termo 

e Direito Processual Penal I no 6º termo. 

       

2017/1° 
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 Durante o ano de 2017, no primeiro semestre letivo, os alunos 

tiveram melhor desempenho nas disciplinas de Ciências Políticas e Teoria 

Geral do Estado, bem como Português Jurídico no 1º termo; Direito 

Administrativo I, Direito Penal III, Direito Empresarial III, Estágio I (NPJ) 

e Orientação de Estágio Supervisionado I no 5º termo; Direito do 

Trabalho I, Direito Agrário, Estágio III (NPJ) e Orientação de Estágio 

Supervisionado no 7º termo, e, Direitos Humanos, Estágio V (NPJ) e 

Orientação de Estágio Supervisionado V no 9º termo. 

  Os alunos mostraram baixo desempenho nas disciplinas de Direito 

Civil I no 1º termo, Direito Civil III no 3º termo e Direito Processual do 

Trabalho no 9º termo. 
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2017/2° 

   
 

 

  

 

 

 

        No segundo semestre do ano de 2017 as disciplinas em que 

os alunos obtiveram melhor desempenho foram Sociologia e Antropologia 

Jurídica e Psicologia Jurídica no 2º termo, Direito Civil VI, Direito 

Processual Civil II, Direito Administrativo II, Filosofia do Direito, Estágio 

II (NPJ) e Orientação de Estágio II no 6º termo; Direito do Trabalho II no 

8º termo; e, Deontologia Jurídica, Orientação do Trabalho de Conclusão 

de Curso, Trabalho de Conclusão de Curso de Curso e Tópicos Especiais 

em Direito no 10º termo. Cumpre destacar que apenas quatro alunos do 
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6º termo tiveram nota insatisfatória dentre todas as disciplinas daquele 

período. 

 

2018/1° 

   
 

 

  

 

 

 

 

        Referente ao ano de 2018, durante o primeiro semestre os 

alunos apresentaram melhor desempenho nas disciplinas de Direito 

Agrário, Direito Processual Penal II e Estágio III (NPJ) no 7º termo; 

Direito Ambiental II, Direitos Humanos e Estágio V (NPJ) no 9º termo. 
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        Os alunos apresentaram baixo rendimento nas disciplinas de 

Direito Civil I no 1º termo e Direito Civil III no 3º termo. Além disso, de 

forma inédita, quase a metade dos alunos matriculados no 5º termo (17 

alunos) ficaram com nota entre 0,0 (zero) a 2,0 (dois) na disciplina de 

Estágio I (NPJ). 

  

 

2018/2° 
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     Durante o segundo semestre do ano de 2018, as disciplinas nas 

quais os alunos obtiveram melhor desempenho foram Sociologia e 

Antropologia Jurídica e Psicologia Jurídica no 2º termo; Direito Penal II e 

Direito Processual Civil I no 4º termo; Direito Processual Civil II, Direito 

Administrativo II, Filosofia do Direito e Estágio II (NPJ) no 6º termo; 

Direito Processual Penal II no 8º termo; e, Deontologia Jurídica, Trabalho 

de Conclusão de Curso, Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso e 

Tópicos Especiais em Direito no 10º termo. 

        Destaca-se que os alunos do 6º termo tiveram uma boa 

recuperação na disciplina de Estágio (NPJ) do 5º para o 6º termo em 

virtude da modificação da sistemática de trabalho implantada no NPJ, 

com um maior acompanhamento dos alunos pelos Professores-

orientadores de Estágio Supervisionado. 

        O 8º termo novamente apresentou bons resultados de forma 

geral em todas as disciplinas, repetindo o que já havia ocorrido em 

semestre passado. 

Com relação às provas regimentais dos últimos 05 (cinco) anos 

verifica-se que a maior parte dos alunos tiveram média 08 (oito). 

        Além disso, foi possível estabelecer as seguintes ações, 

realizadas no âmbito do curso de Direito: análise sistematizada dos 

resultados; divulgação para os alunos e professores para conhecimento 

de fragilidades no processo de ensino e aprendizagem; discussão de 

estratégias para planejamento de ações para melhoria; revisão do 

processo de ensino e aprendizagem. 

4.3 Relatórios das Provas Integradoras 

 

A Prova Integradora (P.I.) dos cursos de graduação das Faculdades 

do Grupo FAEF, foram implantadas em 2018, como mais um mecanismo 

do processo de ensino e aprendizagem e tem como objetivo avaliar o 

desempenho dos estudantes nos conteúdos programáticos, propiciar uma 

reflexão e uma avaliação da Proposta Pedagógica do Curso (P.P.C.), 

diagnosticar as habilidades e competências alcançadas pelos alunos e 
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avaliar a integração curricular. Afora esses fatores, a Prova Integradora 

gera indicadores para análise da qualidade e busca sanar 

possíveis deficiências nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A Prova Integradora procura se orientar pelo modelo 

de avaliação dos estudantes do Ensino Superior estabelecido pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), por meio 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), que requer 

um profissional que perceba os questionamentos de forma 

contextualizada, em que a integração ocupe o lugar da fragmentação do 

conteúdo. Nessa perspectiva, a P.I. corrobora para a Perfil do Egresso, 

que contempla a formação de um profissional autônomo, crítico e 

dinâmico, que absorva uma visão sistêmica de seu processo 

formativo. 

Assim, a P.I. constitui-se como uma parcela das ações que 

compõem a Avaliação Institucional e a Avaliação da Aprendizagem da 

IES. A aplicação da P.I. envolve a ocorrência do mesmo instrumento de 

avaliação, aplicado por curso, em todos os períodos. Desse modo, todos 

os estudantes participam desse processo que procura avaliar as 

competências e habilidades desenvolvidas e busca antecipar a 

aquisição de habilidades futuras, devido a isso a denominamos de 

integradora, por congregar, agregar, integrar e antecipar conteúdos, 

competências e habilidades nas mais diversas áreas 

temáticas do campo de atuação das futuras profissões. 

A P.I. será aplicada sempre na primeira quinzena do mês de 

novembro, em data previamente estabelecida no calendário escolar da 

IES e comporá a nota do aluno referente ao 2º bimestre do semestre. A 

avaliação constará de 40 (quarenta) questões integradoras, valendo 2,0 

(dois) pontos; sendo 35 (trinta e cinco) objetivas e 05 (cinco) 

discursivas, cada questão valerá 0,05 (zero, zero, cinco) pontos. A 

elaboração, aplicação e correção desta avaliação são de responsabilidade 

da Comissão de Avaliação Integradora, de cada curso, que será 

composta pelo coordenador do curso e 03 (três) docentes indicados para 
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tal função, dependendo do número de alunos e turmas envolvidas no 

processo. 

No que tange ao percentual de acertos para se obter a nota 2,0 

(dois), a Prova Integradora seguirá o seguinte 

critério: 

 

- estudantes matriculados no 2º termo deverão acertar 20% das 

questões; 

- estudantes matriculados no 4º termo deverão acertar 40% das 

questões; 

- estudantes matriculados no 6º termo deverão acertar 60% das 

questões; 

- estudantes matriculados no 8º termo deverão acertar 80% das 

questões; 

- estudantes matriculados no 10º termo deverão acertar 100% das 

questões. 

Após a correção da Prova Integradora pela comissão, a 

Coordenação de Curso, deverá repassar os resultados aos alunos e 

professores, sendo que estes fazem a correção das questões em sala de 

aula com os alunos referente aos conteúdos das suas disciplinas. 

Os alunos do curso de Direito em 2018, de modo geral, obtiveram 

bom desempenho: 

 2º 4º 6º 8º 10º 

0,0 06 03 05 02 11 

0,5 - 01 03 01 - 

1,0 - 06 16 20 06 

1,5 01 03 06 13 34 

2,0 39 10 06 02 08 
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4.4 Relatórios dos Simulados 

 

Para uma melhor análise do desempenho dos alunos concluintes, 

no ano de 2018 foram realizados três simulados com o objetivo de 

identificar as fragilidades e potencialidades dos discentes neste período. 

No mês de Março, os alunos do 9º termo, realizaram o 1º Simulado 

elaborado com base na prova do ENADE. O Simulado apresentava 40 

(quarenta) questões divididas da seguinte forma: 

 

08 questões de formação geral (objetivas); 

02 questões de formação geral (discursivas); 

27 questões de componentes específicos (objetivas); 

03 questões de componentes específicos (discursivas). 

 

Separando as questões por áreas de conhecimento, verificou-se 

que os alunos apresentaram o seguinte desempenho: 

 

- Questões de formação geral (08 questões objetivas) – 63,1% 

- Questões de Formação específica (27 questões objetivas) 

Direito do Consumidor (01 questão) – 25,7% 

Direito Processual Civil (02 questões) – 37,1% 

Direito Civil (03 questões) – 38,2% 

Direito Penal (02 questões) – 51,4% 

Direito Constitucional (10 questões) – 53,6% 

Direito do Trabalho (03 questões) – 71,4% 

Direito Tributário (01 questão) – 62,9% 
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No geral, os alunos obtiveram menor desempenho nas questões de 

formação geral. A média de acertos dos alunos foi de 7,8 acertos no total 

de 08 questões. 

Com relação as questões de componentes específicos, os alunos 

obtiveram média de 8,6 acertos em um total de 27 questões. Verifica-se 

que os alunos demonstraram baixo percentual de acertos nas disciplinas 

de Direito do Consumidor, Direito Civil e Direito Processual Civil. 

As questões discursivas apresentaram média abaixo de qualquer 

expectativa nas questões de formação específica, apresentando melhor 

desempenho nas questões de formação geral, sendo ainda constatado 

que um número razoável de alunos não respondeu as questões. 

Com relação às disciplinas que apresentaram menor rendimento foi 

solicitado aos docentes que reforçassem os conteúdos em sala de aula. 

No mês de Maio, 50 (cinquenta) alunos do 9º termo participaram 

do 2º Simulado elaborado com base na prova da Ordem dos Advogados 

do Brasil. Referida prova apresentava 80 (oitenta questões) de 

componentes específicos (objetivas). O desempenho dos alunos por 

disciplina segue indicado abaixo: 

Direito Administrativo – 12,40% 

Direito Empresarial – 26,0% 

Direito Internacional – 26,0% 

Direitos Humanos – 28,0% 

Direito Processual Penal – 28,67% 

Direito do Consumidor – 29,0% 

Filosofia – 31,0% 

Direito Processual do Trabalho – 33,33% 

Direito Constitucional – 33,43% 

Direito Civil – 33,43% 

Direito Tributário – 33,5% 

Direito Penal – 33,71% 

Direito do Trabalho – 37,71% 
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Ética Geral e Profissional – 38,20% 

Estatuto da Criança e do Adolescente – 39,0% 

Direito Processual Civil – 48,33% 

Direito Previdenciário – 50,67% 

Direito Ambiental – 78,0% 

 

Com relação ao resultado do 2º Simulado foi solicitado que os 

docentes que ministrariam disciplinas nas áreas que apresentaram 

fragilidades no semestre de 2018/2 fizessem um reforço dos conteúdos. 

O 3º Simulado, elaborado com base na prova do ENADE, foi 

realizado em Outubro de 2018 com a participação de 48 alunos. O 

Simulado apresentava 40 (quarenta) questões divididas da seguinte 

forma: 

 

08 questões de formação geral (objetivas); 

02 questões de formação geral (discursivas); 

27 questões de componentes específicos (objetivas); 

03 questões de componentes específicos (discursivas). 

 

Separando as questões por áreas de conhecimento, verificou-se 

que os alunos apresentaram o seguinte desempenho: 

 

- Questões de formação geral (08 questões objetivas) – 58,7% 

- Questões de Formação específica (27 questões objetivas) 

Direito do Consumidor (01 questão) – 27,7% 

Direito Processual Civil (02 questões) – 43,7% 

Direito Civil (03 questões) – 39,4% 

Direito Penal (04 questões) – 48,8% 

Direito Administrativo (02 questões) – 34,7% 

Direitos Humanos (03 questões) – 42,3% 

Direito Empresarial (02 questões) – 38,8% 

Direito Ambiental (02 questões) – 64,4%  
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Direito Constitucional (06 questões) – 54,6% 

Direito do Trabalho (02 questões) – 69,4% 

 

As disciplinas que os alunos tiveram baixo desempenho nos 1º e 2º 

Simulados, após a retomada dos conteúdos realizado pelos docentes, 

apresentaram melhora nos resultados. 

Desta forma, os simulados foram importantes para reforçar a ideia 

de criação de grupos de estudos temáticos para recuperar conteúdos já 

ministrados e aprofundar algumas discussões jurídicas relevantes ou que 

tiveram modificações de interpretação pelos tribunais superiores, com o 

objetivo também de despertar no discente o interesse pela investigação 

e aprofundamento de temas jurídicos. 

4.5 Acompanhamento do Egresso 

 

Essa análise objetiva monitorar a inserção no mercado de trabalho, 

detectando os sucessos e as dificuldades enfrentadas na carreira 

profissional, o fomento à educação continuada, gerando uma fonte 

importante de informação sobre os efetivos resultados que os cursos de 

graduação estão proporcionando. 

O programa procura assegurar um elo da instituição com os seus 

ex-alunos, fortalecendo a possibilidade de melhoria na qualidade de 

formação e do desenvolvimento educacional, frente aos novos desafios 

que ora se apresentam. 

A primeira importante análise a ser feita com relação aos egressos, 

refere-se aos concluintes de 2015 e sua aprovação no Exame da Ordem 

de Advogados do Brasil. Foram 14 (quatorze) alunos concluintes e destes 

6 (seis) alunos foram aprovados na OAB, mais de 45% dos alunos 

concluintes. Ainda nesta análise, cabe destacar que tais alunos fizeram a 

prova do ENADE/2015. 

Esse cenário demonstra que o resultado da prova do ENADE/2015, 

não pode ser determinante e nem mesmo conclusivo de avaliação do 

curso de Direito da FAEF. Ao perceber que egressos que foram 
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submetidos a prova do ENADE, também fizeram o Exame da Ordem de 

Advogados do Brasil na época e foram aprovados, vislumbra-se uma 

conclusiva distorção de resultados.  

No ano de 2016, foram 56% dos alunos concluintes que 

alcançaram a sua aprovação no Exame da Ordem de Advogados do 

Brasil. 

Em 2017, o curso de Direito da FAEF, teve 39 (trinta e nove) 

formandos e destes 14 (quatorze) foram aprovados no Exame da Ordem 

de Advogados do Brasil, mais de 52% dos egressos já alcançaram a sua 

aprovação. 

No ano de 2018, dentre os 39 (trinta e nove) alunos concluintes, 8 

(oito) alunos foram aprovados no Exame da Ordem de Advogados do 

Brasil antes da conclusão do curso, alcançando referida turma uma 

média de 25% de aprovação. 

Cumpre ressaltar que neste semestre de 2018/2, o curso de Direito 

da FAEF foi destaque no índice de aprovação geral do XXVI Exame 

Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil, alcançando o percentual de 

25% de aprovações, ficando na frente dos índices dos demais cursos de 

Direito da região.   
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Outra ferramenta de acompanhamento do egresso é através da 

coleta de dados, realizada de forma permanente, on line no site da 

instituição www.faef.edu.br ou telemarketing, mediante o seguinte 

questionário, aplicado em 2018:  

 

1) Nível de satisfação em relação ao acervo bibliográfico?  

2) Qual o nível de satisfação em relação às aulas práticas?  

3) Há quanto tempo trabalha na área em que se formou? 

4) Qual sua carga horária semanal de trabalho? 

5) Você tem conhecimento de algum evento que a FAEF realiza para 

promover o encontro de egressos?  

6) Você participaria desse tipo de evento? 

7) Qual o nível de satisfação em relação ao apoio à participação em 

eventos?  

8) Nível de satisfação em relação às atividades de extensão? 

9) Qual o nível de satisfação em relação ao curso realizado? 

10)  Qual o nível de satisfação em relação à aprendizagem nos 

laboratórios? 

11)  Qual o nível de satisfação em relação aos métodos de avaliação?  

12)  Qual o nível de satisfação em relação às atividades de pesquisa?  

13)  Qual o nível de satisfação em relação às atividades de pesquisa? 

14)  Qual o nível de satisfação em relação ao Curso?  

 

Verifica-se que o nível de satisfação dos egressos com o curso de 

Direito da FAEF é relevante conforme restará demonstrado.  
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Os egressos ao serem indagados a respeito da satisfação em 

relação ao acervo bibliográfico, 36% manifestaram que o nível de 

satisfação seria ótimo e 28% entenderam que o nível é bom. Entende-se 

que existe um nível positivo de satisfação, e acredita-se que o motivo 

disto, seja a existência de uma Biblioteca Digital implantada desde o ano 

de 2017. E em 2019 a Biblioteca digital foi ampliada para todos os alunos 

do Curso. 

 

Com relação as aulas práticas 44% dos egressos manifestaram que 

o nível de satisfação é otimo e 28% muito bom e 20% manisfestaram ser 

bom. Neste quesito 92% dos Egressos manifestaram estarem satisfeitos 

com as aulas práticas.  
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O cenário acima apresentado no questionário analisa-se o tempo 

que o egresso trabalha na área que se formou, e nota-se que mais da 

metade dos alunos, em torno de 56% trabalham na área de formação a 

cinco anos.  

 

 

Com relação a carga horário de trabalho, verifica-se 

que somam-se mais de 64% dos egressos que tem carga horária de 44 

horas. 
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Nesta pesquisa verifica-se que a maioria dos alunos 

têm conhecimento de evento que a FAEF realiza, pois os mesmos são 

convidados para participarem de semanas acadêmicas, palestras, 

simpósios, etc. Um bom exemplo dessas integração com os egressos foi 

a participação de alguns deles na semana se acolhimentos dos alunos 

ingressantes de 2019/1. 
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Um ponto positivo da pesquisa, foi identificar que 72% dos 

egressos participaria de evento na FAEF. Isso demonstra que há uma 

satisfação dos egressos em relação as atividades realizadas. 

 

 

A pesquisa mostra também que existe satisfação dos egressos em 

relaçao ao apoio da Instituição a participação dos eventos. 
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O nível de satisfação dos egressos quanto as atividades de 

extensão também é expressivo, pois 60% dos egressos disseram que são 

muito boas e ótimas as atividades de extensão. Tal resultado reflete o 

crescimento do curso no ano de 2018, principalmente em relação as 

atividades de extensão que foram destaque neste ano. 

 

 

Com relação aos laboratórios, também existem uma ótima 

satisfação dos egressos, uma vez que a pesquisa mostra que 40% 

apontaram um ótimo nível de satisfação e 24% muito bom o nível de 

satisfação, somando um total de 64% dos egressos. 

 



43 
 

 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Fone: (14) 

3407-8000, CEP. 17.400-000 - Garça/SP 

 

A satisfação dos egressos com relação aos métodos de avaliação  

também é manifestada na pesquisa de forma positiva, já que 56% dos 

egressos entende ser ótimo e muito bom os métodos de avaliação.  

 

 

Quanto as atividades de pesquisa a maioria dos egressos avaliaram 

como sendo boa, muito boa e ótima. 

Na pesquisa, esse dado demonstra que mais da metade dos 

egressos tem uma remuneração que varia entre um a dois salários 

mínimos.  
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Por fim, 100% dos egressos manifestaram na pesquisa, satisfação 

em relação ao Curso, sendo que 60 % como ótimo o nível de satisfação 

com relação ao curso realizado, 12% muito bom e 28% como bom. 

 

4.6 Análise do Questionário da Autoavaliação dos Discentes do 

Curso de Direito da FAEF 

 

No ano de 2018 a Comissão Própria de Autoavaliação (CPA) da 

FAEF-GARÇA realizou uma pesquisa com alunos da IES. No período a IES 

tinha 1424 alunos matriculados, sendo eles distribuídos da seguinte 

forma, por curso: Administração com 11 alunos, Agronomia com 259 

alunos, Ciências Contábeis com 7 alunos, Direito com 181 alunos, 

Enfermagem com 139 alunos, Engenharia Florestal com 41 alunos, 

Medicina Veterinária com 498 alunos, Pedagogia com 84 alunos e 

Psicologia com 204 alunos. 

Responderam ao questionário as seguintes quantidades de alunos 

por curso: 0 alunos de Administração (representa 0% dos alunos do 

curso), 62 alunos de Agronomia (representa 24% dos alunos do curso), 1 

alunos de Ciências Contábeis (representa 14% dos alunos do curso), 29 

alunos de Direito (representa 16% dos alunos do curso), 68 alunos de 

Enfermagem (representa 49% dos alunos do curso), 25 alunos de 
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Engenharia Florestal (representa 61% dos alunos do curso), 117 alunos 

de Medicina Veterinária (representa 23% dos alunos do curso),  80 

alunos de Pedagogia (representa 98% dos alunos do curso) e 76 alunos 

de Psicologia (representa 37% dos alunos do curso). Em resumo, foram 

entrevistados 462 alunos dos cursos ministrados na IES e esse valor 

corresponde a 32% dos alunos da IES.  

Neste questionário os alunos foram indagados a respeito das 

disciplinas que tem maior dificuldade no curso, deram opiniões sobre as 

aulas práticas, manifestaram a respeito da satisfação relacionado a 

atuação didática e pedagógica dos professores, bem como, trouxeram 

sugestões de melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem no 

curso de Direito. 

A primeira análise feita foi em relação às disciplinas que os alunos 

do curso têm mais dificuldades. 

  

Disciplinas em que os alunos de Direito têm mais dificuldades. 

Disciplinas com dificuldades – Direito Número de respostas 

Direito Civil 10 

Direito Internacional 4 

Direito Penal 3 

Direito Processual Civil 3 

Direito Constitucional 2 

Direito Processual do Trabalho 2 

Excesso de audiências do Núcleo de Prática 1 

Português Jurídico 1 

Metodologia Científica 1 

Orientação de Estágio Supervisionado 1 

Prática Processual Penal  1 

Previdência 1 

Processo Coletivo 1 

 TGP 1 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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A maioria dos alunos do curso de Direito têm mais dificuldades nas 

disciplinas de Direito Civil e Direito Internacional, e isso foi destacado no 

curso. 

Através deste resultado, foram analisados a respeito da disciplina 

de Direito Civil no Projeto Pedagógico do Curso, a ementa da disciplina, 

ementário e práticas jurídicas, e nos planos de ensino aprendizagem e as 

metodologias aplicadas. E foram sugeridas melhorias nas metodologias a 

serem aplicadas na disciplina de forma a integrar mais a prática ao 

conteúdo teórico. Tais adequações de metodologias ativas são práticas 

inovadoras do curso uma vez que sempre foram trabalhadas 

metodologias tradicionais. 

Outra medida que foi implementada para melhorar a interação do 

aluno com a disciplina foi a criação de grupo de estudos em Direito Civil 

que tem como objetivo a retomada de institutos já estudados, bem como 

o aprofundamento e a pesquisa nesta área.  

Outra importante análise a ser considerada, é a opinião do aluno a 

respeito das aulas práticas, e foram trazidos os seguintes dados: 

 

Opinião sobre as aulas práticas, por curso 

OPINIÃO SOBRE AULAS 

PRÁTICAS 
Ótimas Boas Regulares Insatisfatórias 

Sem 

opinião 
Total 

DIREITO 8 11 5 1 4 29 

Total de entrevistados na IES 125 204 78 29 26 462 
 

 

Fonte: elaborada pelos autores. 

  

Ao analisar a avaliação das aulas práticas como ótimas e boas, por 

curso, verificou-se que para o curso de Direito esse percentual é de 

aproximadamente 65,51%. Esses resultados evidenciam a eficiência das 

aulas práticas adotadas pelo curso de Direito da FAEF. 

A atuação didática e pedagógica dos docentes também foi objeto 

de análise dos discentes:  
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Grau de satisfação relacionado a atuação didática e pedagógica dos professores do curso de 

Direito. 

SATISFAÇÃO POR CURSO Excelente Ótimo  Bom  Satisfatório Regular  

 

Insatisfatório  Total 

Número 4 8 6 4 7 0 29 

% 14% 28% 21% 14% 23% 0% 100% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 

No curso de Direito identificou-se que em torno de 63% dos alunos 

consideram a atuação didática pedagógica dos docentes como excelente, 

ótima e boa. 

Por fim, os alunos do curso de Direito sugeriram melhorias dos 

processos de ensino aprendizagem no curso de Direito. 

 

Sugestões de melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem no curso de Direito. 

Direito 
Número de 

respostas 

Capacitação docente 4 

Organização do Núcleo de Prática  3 

Valorização do curso 3 

Foco na prova da OAB 3 

Aumentar a tecnologia, disponibilizar wifi em todo o território estudantil da faculdade 1 

Disciplina de Metodologia Científica 1 

Explicação de conteúdos 1 

Falta de informações e organização da secretaria e coordenação 1 

Linguagem acessível por parte do professor 1 

Matérias mais centralizadas e objetivas, com exercícios frequentemente 1 

Melhorar a qualidade de ensino  1 

Menos trabalho extra-classe 1 

Qualidade das aulas 1 

Tolerância dos docentes 1 

Trocar alguns professores 1 

Utilização de recursos áudio visual como slides, vídeos, etc. 1 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Ao analisar os resultados da pesquisa a Capacitação dos Docentes, 

aparece na avaliação dos discentes, como sugestão de melhoria dos 

processos de ensino e de aprendizagem no curso de Direito. 

E diante da análise verifica-se a apropriação dos discentes e a 

preocupação deles com a melhoria da qualidade do curso. 

Tal análise ligada à necessidade constante de integrar teoria e 

prática através de utilização de metodologia ativa, justificaram a 

realização de diversas capacitações continuadas em 2018. 

Nos demais itens indicados pelos alunos como organização do 

Núcleo de Prática Jurídica, a valorização do curso e o foco na prova da 

OAB também foram objeto de cuidados. O NPJ passou por uma 

reformulação das suas práticas. O curso de Direito alcançou maior 

visibilidade e valorização com diversos projetos de extensão e incentivo a 

pesquisa, bem como houve a realização de Simulado para a OAB, e a 

aquisição de material preparatório (FMB – Cursos para Concursos e 

Exame de Ordem), disponível em plataforma on line, com apostilas e 

videoaulas para os alunos que se encontram aptos a prestarem referida 

prova (9º e 10º semestres) sem qualquer custo adicional para o aluno, 

como ferramenta complementar. 

Quanto às outras sugestões de melhoria pertinentes destaca-se 

que: o wi-fi encontra-se disponível em todos os espaços acadêmicos da 

IES como salas de aula, NPJ, cantina e biblioteca. 

 

4.7 Análise das Práticas Jurídicas e Estágio Supervisionado 

(NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA) 

 

O Núcleo de Prática Jurídica na FAEF conta com espaço físico 

próprio com aproximadamente 230 m2, localizado no campus da FAEF, 

Bloco XIV, de muito fácil acesso aos alunos, contado com rampa de 

acesso para portadores de necessidades especiais. Tem janelas amplas, 

que proporcionam ventilação e iluminação, além de ventiladores, 

luminárias, ar condicionado e projetor. 
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 O NPJ conta com os equipamentos necessários para as 

aulas práticas e demais atividades ali desenvolvidas, sendo o mesmo 

constituído por:  

 

- uma sala de recepção e espera; 

- uma sala destinada para a realização de audiências e Sessões de 

Júri simulados, contendo uma tribuna, espaço de 45 (quarenta e cinco) 

cadeiras para os alunos, projetor, lousas e ar condicionado; 

- três salas destinadas ao funcionamento do Setor de Conciliação e 

Mediação da FAEF, sendo duas destinadas às sessões de conciliação e 

mediação e uma destinada ao atendimento ao público;  

- uma sala da Coordenação do Curso de Graduação em Direito com 

computador conectado à internet;  

- uma sala da Coordenação do NPJ com computador conectado à 

internet, com impressora e arquivos para os relatórios das atividades dos 

discentes;  

- sala com arquivos onde são armazenados documentos das 

atividades dos discentes. 

O NPJ da FAEF tem o Escritório Modelo, que conveniado a Ordem 

dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo, presta assistência 

judiciária gratuita às pessoas carentes. 

As atividades práticas reais e simuladas sempre foram realizadas, 

mas houve a partir de 2017 e 2018, uma melhora significativa no 

funcionamento. 

Em fevereiro de 2018 firmou convênio com o Fórum da Comarca de 

Garça e houve a autorização da Juíza Corregedora do CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para a realização de 

atendimento prévio, coleta de dados e documentos, elaboração de 

histórico dos casos, mediação e conciliação, sob a supervisão de 

professor coordenador. 

Após tal fato houve reestruturação física e funcional do Núcleo de 

Práticas Jurídicas, com climatização, multimídia (computadores e 
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Datashow) e mesas redondas para melhor atendimento dos discentes e 

do público em geral, atendendo ao critério da implantação de 

negociação, conciliação, mediação e arbitragem. 

As atividades práticas passaram a ter maior participação dos 

alunos, atualmente o envolvimento nessas atividades passou a ser 

visível. Com a participação dos discentes no Projeto de Extensão “Nome 

Limpo” houve a oportunidade de inseri-los em práticas de atendimento 

jurídico ao púbico, negociação, conciliação e mediação.   

Nas aulas práticas de mediação e conciliação os alunos aprendem 

as técnicas de mediação e conciliação através da simulação para 

aplicarem posteriormente nos casos reais. 
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 As atividades de Estágio no Núcleo de Prática Jurídica, após sua 

reformulação, proporcionaram aos alunos um melhor acompanhamento 

pelos Professores-orientadores aproximando cada vez mais o aluno da 

vivência real de um escritório de advocacia. 

 



52 
 

 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Fone: (14) 

3407-8000, CEP. 17.400-000 - Garça/SP 

 

 

Conforme verifica-se na análise realizada em todos os dados, 

evidencias trazidas o Curso de Direito da FAEF nos últimos cinco anos, 

trabalhou efetivamente com a política de ensino implantada na IES de 

forma que vem promovendo de maneira exitosa a oportunidade de 

aprendizagem aos alunos. 

5. ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO CURSO DE 

DIREITO 

 

O curso de Direito da FAEF desenvolve de uma forma muito 

acentuada as atividades de Extensão. 

Alguns importantes projetos de Extensão, realizados pelo curso de 

Direito da FAEF, são inovadores e trazem uma rica experiência aos 

alunos, sendo práticas extremamente exitosas e inovadoras dentro da 

IES. São eles: 

I) Projeto Florescer: 

O projeto busca o desenvolvimento sócio emocional dos alunos, 

com temáticas relacionadas à ética, à moral, à humanística, à cidadania 

e à solidariedade, buscando, assim, contribuir para transformações que 

elevem o ser humano em busca da sua dignidade e realização pessoal. 

Foram realizadas no ano de 2016 e 2017 diversas orientações e 

discussões em salas de aula dirigidas pelos professores do curso de 

Direito. Em 2018 também foram realizadas diversas orientações e 

discussões em salas de aula dirigidas pelos professores do curso de 

Direito, mas em um segundo momento os alunos realizaram ações 



53 
 

 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Fone: (14) 

3407-8000, CEP. 17.400-000 - Garça/SP 

solidárias em diversas modalidades, onde os mesmos puderam contribuir 

com entidades assistenciais da cidade de Garça e região. 

 

 

 

 

II)  Projeto de Extensão Capevido:  

O projeto CAPEVIDO visa acolher à vítima, crianças e adolescentes, 

com um atendimento multidisciplinar. Promover a devida orientação 

jurídica aos usuários da Delegacia de Defesa da Mulher que se 

encontram em situação de risco e, quando constatado a falta de 

provimento financeiro, encaminhá-los a assistência jurídica 

adequada. Possibilitar o atendimento psicológico às mulheres vítimas 

de violência com a finalidade de fornecer alívio, suporte emocional, 

orientação e apoio na situação emergencial em que estão 

submetidas. Proporcionar àqueles envolvidos em situação de risco de 

qualquer natureza, esclarecimentos na área da saúde a fim de eximir 

dúvidas relativas ao uso de métodos contraceptivos, doenças 

sexualmente transmissíveis, da necessidade de exames de rotina, do 

autoexame das mamas, dentre outros que emergirem no ato da 

abordagem. 

Esse Projeto foi instituído em 2018, sendo realizada uma mesa 

redonda sobre violência doméstica e feminicídio para debater entre os 
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acadêmicos, de forma transversal, a questão da violência doméstica 

contra a mulher e outras temas relevantes para o Direito Penal. 

  

 

III)  Projeto Liga da Justiça: 

O Projeto Liga da Justiça visa aproximar jovens do ensino médio de 

temas sociais relevantes e polêmicos voltados à área jurídica, com a 

efetiva participação em atividades práticas simuladas em conjunto com 

os acadêmicos do curso de Direito, criando-se um ambiente favorável 

a ampla troca de experiências, informações e orientações. 

No segundo semestre de 2018, foi realizado Júri Simulado sobre um 

crime de aborto para abertura da discussão da descriminalização do 

aborto, que além de ter extrema relevância social, criou a 

oportunidade de revisitar institutos do Direito Penal e Processual Penal. 

Em 2019 uma das ações do Projeto será o julgamento simulado da 

tragédia ocorrida em Brumadinho/MG. 
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IV) Projeto Nome Limpo 

O projeto visa estabelecer uma tentativa de conciliação entre os 

consumidores inadimplentes e os comerciantes da cidade de Garça/SP, 

para formulação de acordos referentes aos débitos e consequente 

exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, 

saneando as dívidas com o comércio local e devolvendo cidadania ao 

consumidor. Referido Projeto também demonstra ser uma excelente 

oportunidade de trabalhar com os alunos institutos de Direito Civil, 

Direito do Consumidor, Direito processual Civil, Negociação, 

Conciliação e Mediação.  
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V)  Projeto Análise da Cena do Crime e Tribunal do Júri 

 

Os alunos do 2º termo, na disciplina de Psicologia Jurídica, realizaram 

a cena de um crime. Esse evento ocorreu na cantina da faculdade e foi 

aberto para toda a comunidade interna e externa. Após a cena do 

crime foi realizado Júri Simulado sobre o crime ocorrido. 

Esse projeto foi um destaque em 2018 e envolveu toda comunidade 

acadêmica e sociedade em geral, trabalhando conteúdos de Psicologia 

Jurídica, Direito Penal e Processo Penal. 
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VI)  Projeto de Extensão Dia do Impacto 

O projeto visa prevenir a violência, ainda que ela esteja presente 

em muito do que entendemos como experiência humana. No primeiro 

momento é realizado a fixação de cartazes nas salas de aulas e nos 

espaços coletivos da FAEF com o texto: “Você já foi vítima de alguma 

forma de violência? Não perca a oportunidade de se expressar. Vem aí o 

Dia do Impacto!!! Participe!”. A fim de instigar os alunos quanto as 

situações vividas que envolvem a violência em seus diversos tipos e 

cenários. 

No segundo momento é disponibilizado em espaços coletivos do 

Campus da FAEF caixinhas lacradas para que todos os interessados 

depositem relatos de violências vividos em suas vidas pessoais. 

E no terceiro momento, os relatos depositados nas caixinhas serão 

dispostos em cartazes no espaço do Restaurante Universitário da FAEF 

para que todos os alunos leiam e reflitam sobre as situações de violência. 

No mesmo dia, no período da noite, os alunos de todos os cursos serão 
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convidados até o restaurante universitário, e neste momento serão 

impactados com a encenação “de surpresa” de três cenas de violência 

realizadas pelos alunos do curso de Psicologia. As encenações contaram 

com o apoio do Curso de Enfermagem que fará o atendimento 

emergencial das pessoas, e dos alunos do curso de Direito que 

encenarão um atendimento policial.  

E por último, as situações assistidas no restaurante universitários 

serão discutidas em salas de aula por todos os docentes e alunos, 

ressaltando a importância de atitudes de respeito, cidadania e a 

prevenção de todas as formas de violência. 

Diante de todos os Projetos de Extensão em andamento visualiza-

se um efetivo empenho do curso de Direito da FAEF em implantar 

atividades que possam trabalhar conteúdos de forma interdisciplinar e 

transversal, facilitando a apreensão pelos discentes dos conteúdos 

estudados em sala de aula.    

Além disso, cumpre ressaltar que os projetos de extensão 

desenvolvidos pelo Curso de Direito da FAEF estão claramente voltadas 

para a promover oportunidades de aprendizagem aos alunos e estão 

ligadas diretamente ao perfil do egresso. 

Foi também instituída em 2019, para incentivar ainda mais as 

atividades de extensão a Bolsa de Estudos destinada a todos os alunos, 

sendo de caráter COLETIVO, com valor fixo mensal para cada curso. A 

bolsa chama-se BEX( BOLSA DE EXTENSÃO) e objetiva a participação 

dos alunos nas atividades de extensão administradas pelo NEACO 

(Núcleo de Extensão). 

6.  ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE PESQUISA (INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA) DO CURSO DE DIREITO  

 
Na tabela abaixo observa-se a quantidade de alunos do curso de 

Direito por ano, seguido da quantidade de alunos que publicaram 

trabalhos científicos nos Anais do Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF 



61 
 

 
Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Fone: (14) 

3407-8000, CEP. 17.400-000 - Garça/SP 

e,  ou, na Revista Científica Eletrônica de Direito da FAEF e da 

porcentagem do total de alunos que publicaram.   

 

Publicação do corpo discente do curso de Direito da FAEF de 2015 a 2019 

ANO 

QTDE DE 

ALUNOS NO 

CURSO 

QTDE DE 

ALUNOS QUE 

PUBLICARAM 

TRABALHOS 

CIENTÍFICOS 

% DO TOTAL 

DE ALUNOS 

QUE 

PUBLICARAM 

2015 232 41 18% 

2016 247 52 21% 

2017 240 48 20% 

2018 184 47 26% 

2019 155 07* 4,51%* 

* No ano de 2019 o percentual de publicações se mostrou abaixo dos últimos 
anos, pois o Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF ocorre no segundo 

semestre, bem como a segunda edição do ano da Revista Científica. 

 

Na figura abaixo é possível observar que a porcentagem dos alunos 

envolvida com a publicação está em crescimento, com exceção do ano de 

2017 onde houve uma pequena redução, ficando demonstrado o 

interesse dos alunos pelo desenvolvimento de trabalhos de iniciação 

científica. 
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Gráfico referente a evolução da publicação do corpo discente do curso de Direito 
da FAEF de 2015 a 2019.  

 

Buscando cuidar de algumas fragilidades do curso, como o 

desempenho dos alunos em algumas disciplinas, bem como estimular a 

iniciação cientifica do corpo discente, será implementado no semestre de 

2019/1 o GED – Grupo de Estudos em Direito, que iniciará suas 

atividades com a disciplina de Direito Civil, revisitando seus institutos, 

bem como ampliando o conhecimento dos alunos mediante o estudo de 

textos propostos pelos docentes.  

  

 

 

 

 

É importante destacar que todos os membros da Instituição são 

estimulados a desenvolver a pesquisa, a participar em eventos 
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acadêmicos e científicos, bem como a publicar e divulgar trabalhos 

científicos. Segue abaixo alguns estímulos adotados no Curso de Direito 

da FAEF: 

- ajuda de custo para participação em eventos científicos externos; 

- abono de faltas quando o docente estiver participando de eventos 

científicos; 

- gratuidade na inscrição dos docentes em eventos científicos 

realizados pela FAEF; 

- inclusão do docente no plano de carreira, que quanto maior a 

titulação do mesmo, maior o valor da hora aula; 

- possibilidade de atuar como revisor das Revistas Científicas 

Eletrônicas da FAEF; 

- possibilidade de atuar como professor orientador dos alunos 

beneficiados com a Bolsa de Iniciação Científica – BIC; 

- possibilidade de atuar como professor orientador de trabalhos de 

conclusão de curso e projetos de iniciação científica; 

- possibilidade de atuar como membro da comissão científica dos 

eventos promovidos pela FAEF; 

- inserção da disciplina de Metodologia Científica em todos os cursos, 

resultando em horas aulas a serem trabalhadas pelos professores; 

- meios internos disponíveis para a publicação, como os Anais do 

Simpósio, as Revistas Científicas Eletrônicas e a Editora FAEF, 

devidamente indexados na Biblioteca Nacional; 

- emissão de certificado comprovando a participação em atividades 

científicas, permitindo assim o enriquecimento do currículo. 

 

Outro destaque da iniciação científica, foi a atualização das 

linhas de pesquisa na Iniciação científica de acordo com o perfil do 

egresso de forma oportunizar um melhor aprendizado do aluno. E as 

linhas de pesquisa são: 
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 Direitos fundamentais e o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado 

 Fundamentos Constitucionais do Direito Privado e do Direito 

Processual 

 Desigualdade social e proteção às minorias e vulneráveis 

 Direito Penal e Processo Penal Contemporâneo  

 

7. AVALIAÇÃO, AÇÕES E METAS  

 

 

Durante a avaliação nota-se que o Resultado insatisfatório 

alcançado pelos alunos concluintes de 2015 no ENADE/2015, não 

condizem com a realidade apresentada pelo curso de Direito da FAEF. 

Concluiu-se também que resultado insatisfatório serviu para que o 

curso crescesse grandemente e se transformasse, e mostrasse uma 

realidade e anseio por qualidade.  

O alto índice de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil, bem como o destacado trabalho desenvolvido pelo curso com 

inúmeros projetos voltados para o atendimento à comunidade traz um 

grande diferencial no Curso. 

Destacam-se que para a IES, foram inúmeras as práticas exitosas 

de ensino e pesquisa (iniciação científica) trabalhadas no Curso através 

das metodologias ativas, implantação de biblioteca digital para todos os 

alunos, reformulação constantes nas ementas, reciclagem nas disciplinas 

que os alunos apresentam maior dificuldade nas avaliações de 

aprendizagem, implantação de avaliações integradas para avaliar 

competências e habilidades,  grupo de estudos, internacionalização do 

curso parceria firmada com o Instituto Ibero-americano de Estudos 

Jurídicos – IBEROJOUR para participação no curso Internacional de 

Direitos Fundamentais na União Europeia, dentre outras. 

Algumas dessas práticas realizadas pelo Curso destacadas acima, 

são inovadoras para IES, como as metodologias ativas, a implantação de 
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biblioteca digital para todos os alunos, implantação de avaliações 

integradas para avaliar competências e habilidades e a 

internacionalização do curso. 

Do mesmo modo as atividades de extensão implementadas trazem 

de forma evidente as práticas exitosas e inovadoras através dos 

Projetos: Projeto de Extensão CAPEVIDO (Cursos de Direito, Psicologia e 

Enfermagem), Projeto de Extensão Liga da Justiça, Projeto de Extensão 

Análise da Cena do Crime e Júri Simulado, Projeto de Extensão Nome 

Limpo, Dia do Impacto (Cursos de Direito, Psicologia e Enfermagem) e o 

Projeto de Extensão Florescer já existente no curso teve continuidade. 

Também práticas exitosas e inovadoras apresentadas demonstram 

que o curso está alcançando um ensino de excelência. Porém, algumas 

fragilidades ainda podem ser apontadas e que serão destaque para 

implantar novas na busca do constate aperfeiçoamento do curso. 

Além disso, é importante destacar que o presente relatório de 

autoavaliação do Curso de Direito utilizou de mecanismo de pesquisa da 

comunidade interna e externa da IES e isso oportunizou a indicação das 

potencialidades, fragilidades e sugestão de melhoramento para o curso.   

 

8. ENSINO 

 

Após a análise de todos os dados pode-se indicar as seguintes 

potencialidades: 

 

- Foram atualizadas as ementas e bibliografia do curso de acordo 

analisando periodicamente as avaliações institucionais internas e 

externas. 

- A implementação para o último período de uma biblioteca digital 

(Saraiva/SSA) em 2017, que foi estendido em 2019 para todos os 

períodos do curso. 

- Reestruturação física e funcional do Núcleo de Práticas Jurídicas, com 

climatização, multimídia (computadores e Datashow) e mesas redondas 
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para melhor atendimento, atendendo ao critério da implantação de 

negociação, conciliação, mediação e arbitragem. 

- Maior participação dos alunos no Núcleo de Práticas Jurídicas, através 

de estágios, monitorias e projetos de extensão, buscando fomentar as 

atividades jurídicas para os alunos. 

- Melhoria do escritório modelo com intensificação das atividades reais e 

simuladas. 

- Atualização do acervo físico de livros da biblioteca. 

- Atendendo às solicitações dos alunos, principalmente do curso de 

Direito, o acervo da Biblioteca recebeu o controle magnético e passou a 

ser aberto para todos os frequentadores do local.  

- Seleção de temas dos minicursos da Semana Jurídica e Simpósio 

realizada de forma mais criteriosa, considerando as sugestões dos AMIS 

e ponderações do NDE.  

- Intensificação de visitas técnicas. 

- Oferecimento de apoio às atividades de participação externa em 

eventos científicos. 

- Promoção de atividades culturais. 

- Autorização para recebimento das reclamações do CEJUSC no Núcleo 

de Práticas Jurídicas para a realização de atividades de conciliação e 

mediação. 

- Aprovação considerável dos nossos alunos na OAB  

- A reformulação do projeto pedagógico. 

- A implementação de novas metodologias de avaliação do processo 

ensino/aprendizagem. 

- A criação de oportunidade de internacionalização do corpo docente, 

discente e egressos. 

- Satisfação dos discentes e egressos com relação ao Curso, apresentada 

através das pesquisas realizadas e trazidas neste relatório. 

- Todos os materiais referentes aos conteúdos das aulas são 

disponibilizados aos alunos com antecedência às aulas para que os 

alunos conheçam o assunto a ser estudado antes das aulas acontecerem 
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e possam dessa forma participar, interagir, expressar melhor o que 

sabem e consequentemente, aprender de maneira efetiva e significativa 

através da plataforma Moodle. 

- desenvolvimento maior da metodologia ativa na prática de ensino, os 

docentes passaram a utilizar mais metodologia composta por aulas 

expositivas, metodologias ativas, resolução de problemas e com 

atividades em equipe, amparados de recursos tradicionais (giz e lousa) e 

tecnológicos (Moodle e sites relevantes) para favorecer o processo de 

aprendizagem 

 

Mediante a análise desses mesmos dados foi possível 

constatar as seguintes fragilidades:  

 

- docentes do Curso com algumas dificuldades em adotar metodologias 

ativas; 

- identificação de um pequeno percentual de alunos egressos que não 

estão envolvidos com as atividades do Curso. 

 

 

O curso de Direito ainda buscará, como medida de melhoramento:  

  

- ampliação do programa de educação continuada para professores 

ingressantes. 

-  Ampliação de metodologias de ensino que valorizem os processos 

integrativos entre as áreas de conhecimento do curso 

(interdisciplinaridade), a contextualização e a resolução de problemas 

para a melhoria do processo ensino e aprendizagem.   

- Melhor divulgação em todas as formas de mídia, criação de grupos em 

redes sociais que busquem a aproximação dos egressos. 
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9. PESQUISA 

 

Destacam-se as seguintes potencialidades: 

 

- atualização das linhas de pesquisa na Iniciação científica de acordo com 

o perfil do egresso de forma oportunizar um melhor aprendizado do 

aluno.  

- Criação de grupos de estudos com a intenção de que o aluno 

permaneça na IES em programas alternativos, levando assim o mesmo a 

sentir-se prestigiado pela instituição, além de fazer com que ele sinta a 

IES como extensão da sua casa. A proposta é que o NDE planeje pelo 

menos um grupo de estudo por semestre. Este será gratuito para que 

todos os alunos tenham oportunidade de fazê-lo. Caso haja uma grande 

procura, o grupo será subdivido em outros dias. 

- Intensificou o Programa de Iniciação Científica adequado ao 

PIC/BIC. 

- Celebração de convênios com entidades estrangeiras com o 

Instituto Ibero-americano de Estudos Jurídicos – IBEROJOUR para 

participação no curso Internacional de Direitos Fundamentais na União 

Europeia e assim promover a Internacionalização do Curso. 

- incentivo de participação dos docentes em eventos de iniciação 

científica internos e externos, principalmente coma ajuda da custo e 

abono de falta sem prejuízos dos vencimentos. 

 

 

Algumas fragilidades podem ser notadas: 

- Produção científica dos docentes poderia ser maior; 

 

Pode-se ainda recomendar as seguintes ações: 

 

- Ampliar as linhas de pesquisas da iniciação científica; 

- Estimular a produção científica dos docentes e discentes; 
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10. EXTENSÃO 

 

Na extensão destacam-se as seguintes potencialidades: 

 

- Assistência jurídica gratuita destinada a comunidade carente do 

município, bem como convênios e parcerias com entidades Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, inclusive como Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, Prefeitura de Garça, SAAE e 

Câmara Municipal. 

- Intensificação dos projetos de extensão com temas relacionados ao 

Direito. 

- Consolidação e relevância dos Programas de Extensão 

Universitária. 

- Inserção de alunos voluntários nos projetos de extensão. 

- Realização e participação em eventos nacionais e internacionais. 

- Participação da extensão com projetos e ações de responsabilidade 

social. 

- Criação da BEX para incentivar a participação dos discentes em 

atividades de extensão. 

 

- Grande envolvimento dos alunos e docentes nas atividades de 

extensão. 

 

Destacam-se as seguintes fragilidades: 

 

- Controle dos impactos das ações dos projetos de extensão na 

comunidade. 

 

Recomenda-se: 
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- Intensificar a divulgação das ações de extensão nas comunidades 

interna e externa para que haja melhor coleta de dados dos impactos das 

ações de extensão nessas comunidades. 

 


