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I – INTRODUÇÃO 

 
 

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
Nome/Código da IES: 1307 

 
 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – Processo 

e- MEC 2011 – 1082 – Portaria 310 de 27 de dezembro de 2012 – 

publicada no D.O.U. em 31 de dezembro de 2012. 

 
Caracterização da IES: Instituição privada com fins lucrativos – 

Faculdade 

 
Estado: São Paulo 

 
 

Município: Garça 

 

 

Comissão Própria de Avaliação 

 

 
É a Comissão Própria de Avaliação – CPA, prevista pela Lei Federal nº. 

10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o SINAES – Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior, responsável pela coordenação, 

condução e articulação do processo interno de Avaliação Institucional da 

FAEF. 

Conforme o Art. 11 desta lei, a CPA é constituída por ato do dirigente 

máximo da Instituição de Ensino Superior, ou por previsão no seu próprio 

estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos 
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da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, sendo vedada 

a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. 

De acordo com este mesmo, sabe-se que a CPA deve ter atuação 

autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes 

na Instituição de Educação Superior. 

 
Composição da CPA da FAEF 

 

 
Componentes da CPA Segmento que representa 

Anderson Cêga Representante do Corpo Docente * 

Fernanda Tamara Neme 

Mobaid Agudo Romão 

Representante do Corpo Docente 

Luciana Siqueira Domingues Representante do Técnico- 
Administrativo 

Thiago Ramires Cavalheiro Representante do Técnico- 

Administrativo 
Leonardo Silva Peron Representante do Corpo Discente 

Romulo de Oliveira Medeiros Representante do Corpo Discente 

José Benedito Pereira Nunes Representante da Sociedade Civil 

Fábio Ricardo Representante da Sociedade Civil 

 
 

*Coordenador da CPA 

 
Ato de designação da CPA: Portaria FAEF nº 07/2017. 

 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Com a promulgação da Lei dos Sinaes (Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior), Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, novas 

sistemáticas e diretrizes foram alocadas para avaliação da qualidade do 
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ensino superior no país, tal como para a filosofia e procedimentos para as 

avaliações institucionais. 

Assim, conforme estabelece o Artigo 3º da presente Lei, dez 

dimensões institucionais devem ser consideradas na avaliação da qualidade 

de uma Instituição de Ensino Superior (IES), que, resumidamente são: a 

missão e o plano de desenvolvimento institucional; a política de ensino, 

pesquisa, extensão e pós-graduação; a responsabilidade social da 

instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal; 

organização da gestão da instituição; infraestrutura física; planejamento e 

avaliação; políticas de atendimento aos estudantes; sustentabilidade 

financeira e outras que a instituição julgar relevantes a sua característica. 

Em síntese, a Avaliação Institucional abrange todo o conjunto de 

atividades típicas da área educacional, não se resumindo a meros 

indicadores de quantidade e aos aspectos administrativos, mas também 

aos aspectos qualitativos, da comunidade acadêmica e da sociedade. Para 

esse último, que se constitui a princípio, um direito social. 

O processo de Avaliação Institucional da FAEF, mantida pela 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça, teve por objetivo a análise das 

informações oriundas da aplicação dos formulários de: Autoavaliação da 

IES, Avaliação do curso pelo aluno e Avaliação das disciplinas e dos 

professores pelo aluno, Avaliação da Instituição pelo Corpo Técnico- 

Administrativo e Autoavaliação, Avaliação da Instituição pela Comunidade e 

Avaliação da Instituição pelo Egresso, reuniões com os colegiados, Núcleos 

da Faculdade, órgãos de apoio, reuniões com o Núcleo Docente 

Estruturante de cada Curso, com os alunos no Programa de Gestão 

Coorparticipativa da IES – Agentes Multiplicadores de Informações - AMIS, 

com os docentes nas micro capacitações diárias, entre outros, procurando 
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atingir, portanto, os elementos formadores e partícipes da Instituição, 

objetivamente e subjetivamente, as dimensões do SINAES. 

A FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF 

mantém os Cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, 

Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, 

Pedagogia e Psicologia. 

Os cursos mantidos pela FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E 

FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF foram concebidos a partir do reconhecimento 

das necessidades regionais por meio de pesquisas efetuadas junto à 

comunidade de Garça, e fundamentou-se nas diretrizes curriculares de 

graduação dos respectivos cursos. 

Essas pesquisas direcionaram o perfil dos cursos de: Administração, 

Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, 

Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia, buscando soluções para os 

problemas ligados ao desenvolvimento da região e a melhoria da condição 

de vida da comunidade local e regional, bem como formar profissionais 

para desempenharem suas atividades em qualquer região do país. Com 

esta postura, entende-se que o corpo discente e docente da FAEF têm 

condições para sua inserção no mercado de trabalho, como atores 

participantes e decisivos deste cenário. 

O mercado de trabalho que já utiliza e utilizará os estudantes e 

egressos, respectivamente, desta Faculdade, caracteriza-se por atividades 

típicas dos municípios instalados em regiões agrícolas: agroindústrias, 

empresas agrícolas, comércio, cooperativas, associações, bancos, escolas, 

hospitais, Indústrias alimentícias etc. A FAEF atua como catalisadora das 

questões profissionais vividas por seus alunos, partindo desta realidade 

próxima, para desenvolver seus conteúdos de ensino abrangentes e 
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aplicáveis a novas situações. Não mede esforços para colocar os alunos 

como estagiários nas empresas e instituições de pesquisa da região, pois, 

concebe a prática como suporte à construção do conhecimento. 

A preocupação expressa nas propostas pedagógicas privilegia o 

desenvolvimento do raciocínio dos universitários matriculados nos cursos 

da FAEF, através de atividades regulares e extracurriculares, de modo que 

sejam priorizadas as dimensões sociais dos conteúdos estudados. Assim, o 

estudante aprende a pensar sobre a área de sua formação, também como 

ferramenta de construção do controle e direção social. Consequentemente, 

o aluno desenvolvendo um raciocínio voltado à sua área de atuação 

profissional que observe as complexidades econômicas, sociais, políticas, 

culturais, ecológicas e demográficas do Brasil, saberá lidar com as 

mudanças nos procedimentos administrativos, econômicos e 

metodológicos, podendo, inclusive, ser um agente propulsor dessas 

mesmas mudanças. 

Por tudo que foi mencionado acima, os cursos de Administração, 

Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, 

Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia, foram projetados para formar 

e habilitar profissionais com capacidade crítica, aptidão e intervenção 

(re)construtiva do social, preparados tecnicamente para a sua escolha 

ocupacional, habilitados para atuação junto aos agentes sociais do 

desenvolvimento regional e nacional para melhoria do futuro da 

comunidade local e brasileiro. 

A ideia que vem norteando A FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E 

FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF, na definição do perfil do profissional que 

pretende formar, partiu das novas diretrizes curriculares em exame no 

CES/CNE. Seguindo a prescrição do art. 53, inc. II, da LDB, as Diretrizes 
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seguem o espírito de flexibilização dos currículos de graduação, superando 

o alto grau de detalhamento dos currículos mínimos estabelecidos pelo 

MEC. Compete às próprias Instituições de Ensino Superior - IES 

estabelecerem diferentes perfis profissiográficos, a fim de atender às 

necessidades regionais específicas, e que essas devem ter a possibilidade 

de definir diferentes perfis profissionais para cada área de conhecimento, 

garantindo uma flexibilidade de cursos e carreiras e promovendo a 

integração do ensino de graduação e pós-graduação. 

Quando se aborda temas sobre o profissional do futuro, deve-se ter 

em mente sua adequação aos problemas de seu tempo e a amplitude de 

atuação no mundo globalizado. Este é um requisito básico para sua 

inserção social, posto que a solução dos problemas presentes lhe garante o 

sustento e, ao mesmo tempo, contribui para a prosperidade. Contudo, é 

certo que o ensino superior não pode basear-se tão somente no 

atendimento das necessidades do mercado, pois a educação ficaria refém 

do mercado e sem compromisso com os superiores interesses da 

sociedade. 

Assim, o profissional precisa formar-se dentro de uma base histórica 

com instrumental filosófico/interpretativo que lhe garanta leituras prévias 

dos acontecimentos, que lhe proporcione uma reflexão sobre tendências do 

seu campo de atuação. O perfil profissiográfico forma-se de acordo com o 

conteúdo e habilidades para os quais o curso está direcionado. 

O aperfeiçoamento desse processo condiz com as transformações 

sociais e tecnológicas, passíveis de serem detectadas por processos 

avaliativos e de coleta de dados. 

O processo de avaliação institucional constitui atividade constante de 

reflexão em relação as ações desenvolvidas e a serem desenvolvidas pelo 
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corpo administrativo e pedagógico, visando a excelência do ensino, o 

aperfeiçoamento da formação profissional e a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à comunidade. 

A Avaliação Institucional não pode ficar restrita apenas ao 

administrativo, mas deve levar em consideração o conjunto de aspectos 

indissociáveis das múltiplas variáveis necessárias para a sua realização, 

isto é, ao ensino ministrado, à produção acadêmica e à sociedade. 

 
Objetivos Gerais e Específicos da CPA/FAEF 

 
 

O objetivo geral: da CPA da FAEF é a formulação de uma 

consciência institucional, tendo em vista possibilitar que os resultados 

obtidos forneçam os subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, 

programas e projetos que favoreçam os processos de autogestão em todas 

as instâncias. 

 
E, os específicos são: 

- Construir um processo permanente de análise e debate sobre o 

Projeto Pedagógico Institucional da FAEF. 

- Fornecer subsídios para tomada de decisões que favoreçam o 

Projeto de Desenvolvimento Institucional da IES. 

- Analisar a eficiência, a eficácia e a relevância social e científica das 

Bolsas de Iniciação Científica, os programas e projetos institucionais de 

ensino, pesquisa e extensão. 

- Promover e estimular a implementação de processos avaliativos em 

todas as instâncias da Faculdade, de forma a subsidiar aperfeiçoamento e 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a 

Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, Caixa Postal: 61, Fone: (14) 3407- 

8000 . CEP. 17.400-000 - Garça/SP - Site: www.grupofaef.edu.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF 

 
Ciclo Avaliativo: Triênio 2015 - 2017 

 

articulação contínuos dos programas e projetos acadêmicos, na busca da 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A mediação da CPA se faz através da sistematização de questões 

levantadas junto à comunidade, pelo processo de definição de indicadores 

e de variáveis. Esta sistematização compreendeu a elaboração de 

instrumentos para coleta de dados, sua viabilização eletrônica, análise e 

tratamento desses dados em diferentes instâncias. 

 

Aspectos Gerais do Projeto de Autoavaliação da FAEF 

 
O Projeto de Autoavaliação Institucional 2015-2017, proposta e 

elaborada sob a coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da 

FAEF, deixa claro que é preciso tornar significativo o processo de 

Autoavaliação Institucional na FAEF, e para isso baseia-se em questões 

relativas a cada uma das dimensões a avaliar através das principais 

funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa (HAIDT, 1999, 

p.41). 

Tais funções visam, respectivamente: à garantia de 

autoconhecimento; à participação da comunidade e socialização de 

informações; à criação de subsídios aos avaliadores externos e à 

comunidade para revisão de políticas, programas e projetos institucionais. 

O Projeto de Autoavaliação Institucional da FAEF abrange o 

diagnóstico e a análise dos cursos de graduação (ensino, pesquisa e 

extensão) e de pós-graduação. 

Para dar início ao processo de autoavaliação institucional, o Projeto 

de Autoavaliação, assim intitulado, deve possuir finalidades claramente 

definidas, articuladas a um referencial teórico previamente estabelecido 
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que direcione metodologias e estratégias de ação, considerando as 

dimensões definidas pela Lei dos SINAES, bem com as características 

institucionais e sua experiência avaliativa, interna e externa. 

Nesse Projeto fica previsto que a prática cotidiana da avaliação, o 

aprofundamento do conhecimento da instituição, bem como o 

envolvimento dos diversos segmentos da comunidade favorecerá a 

adequação do processo à realidade institucional, instaurando-se 

paulatinamente uma cultura avaliativa inerente ao exercício das funções 

educativas, tanto administrativas quanto pedagógicas. 

O envolvimento e a participação dos docentes, alunos e funcionários 

também são fundamentais para dar credibilidade e legitimidade à Avaliação 

Institucional. 

A Proposta Pedagógica desta Faculdade tem a avaliação como parte 

integrante do processo de planejamento de suas atividades. Prevê que o 

processo de Avaliação Institucional subsidie a tomada de decisões e 

alicerce a melhoria de sua organização curricular, seu funcionamento, sua 

estrutura física e material, seu quadro de pessoal, seu sistema normativo e 

seu processo de mudança organizacional na busca da excelência dos 

serviços que produz, sejam eles pedagógicos, técnicos ou administrativos. 

Constituem a base sobre a qual a Instituição definirá os objetivos, o 

planejamento e os métodos a serem utilizados em seu processo avaliativo. 

O processo avaliativo pode prestar à instituição vários serviços, 

subsidiando: o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; a 

estruturação dos cursos; a revisão dos currículos e programas; o 

oferecimento de programas para o aperfeiçoamento docente; a melhor 

utilização dos recursos e serviços de apoio educacional; o desenvolvimento 

de uma linguagem comum entre professores, coordenadores e setores; a 
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mudança na alocação de recursos; a melhoria na seleção, formação e 

atualização de recursos humanos, relacionamento com a comunidade e a 

sua importância e participação social. 

 

Objetivos Gerais e Específicos da Autoavaliação da FAEF 

Objetivo Geral 

Conforme estabelecido pelas diretrizes para a avaliação das 

instituições de educação superior, o presente projeto terá como objetivo 

geral: compreender o conjunto de dimensões, estruturas, relações, 

atividades, funções e finalidades da IES, centrando-se em suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão segundo as diferentes características e 

missões institucionais, na gestão, na responsabilidade e compromissos 

sociais. 

 

 

Objetivos Específicos 

 
No contexto de que o objetivo da Avaliação Institucional é sempre a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Instituição, bem como o 

aperfeiçoamento continuado de seus integrantes, esta terá como objetivos 

específicos: 

 
• Garantir o alcance de padrões de qualidade nas funções universitárias 

de ensino, pesquisa e extensão e da gestão acadêmica, de pessoas e 

dos recursos; 
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• Assegurar o cumprimento e observância de legislação em vigor para o 

ensino superior; 

• Avaliar a qualidade do ensino a partir de parâmetros definidos interna e 

externamente que permitam uma constante autocrítica das funções; 

elaboração de diagnósticos; a redefinição de projetos pedagógicos e 

impulsionar o processo criativo; 

• Contribuir efetivamente com a gestão da Faculdade em todos os níveis 

da estrutura de modo a repensar objetivos, modos de atuação e de 

decisão e mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas, com foco 

na qualidade; 

• Avaliar a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação; 

• Avaliar a importância social da instituição; 

• Definir padrões de qualidade próprios; 

• Construir Sistema de Avaliação Institucional com diversos módulos de 

coleta de dados, tais como: ensino, pesquisa, extensão, currículo e 

produção docente, etc. 

• Programar formas diferenciadas de sensibilização acadêmica para a 

Avaliação Institucional. 

• Criar mecanismos de comunicação mais eficientes 

• Avaliar a gestão acadêmica. 

• Levantar possíveis falhas e acertos institucionais 

• Elaborar relatórios específicos das dimensões avaliadas. 

• Aplicar a Avaliação Institucional na parte pedagógica, parte 

administrativa e na infraestrutura. 

• Atualizar e aprimorar os instrumentos de avaliação existentes. 
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Atuação da CPA da FAEF 

 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAEF é um órgão de 

coordenação, supervisão e execução do sistema interno de autoavaliação, 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, art.11. Nas 

“Diretrizes para implementação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES/MEC”, item 4.2, onde consta que: 

A autoavaliação da instituição é o componente central que 

confere estrutura e coerência ao processo avaliativo que se 

desenvolve nas IES, integrando todos os demais 

componentes da avaliação institucional. No caso das 

instituições isoladas, a avaliação dos cursos deve conter, em 

seu roteiro, elementos próprios da avaliação da instituição. 

 

E, ressalta ainda que: 

 

Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que 

permite a autoanálise valorativa da coerência entre a missão 

e as políticas institucionais efetivamente realizadas, visando à 

melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento 

institucional. 

 
 

Houve dedicação integral dos componentes da CPA/FAEF, por meio 

de reuniões semanais e/ou mensais durante este período para elaboração 

de pré-projeto de Avaliação Institucional da Faculdade. 

A Avaliação Institucional da FAEF foi pensada e vem sendo conduzida 

como um processo permanente, democrático e participativo de 

acompanhamento da vida acadêmica em suas diversas esferas de atuação: 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, em todas as instâncias da Faculdade. 

O  projeto  de  Avaliação,  alicerçado  nos  princípios  de totalidade, 

igualdade, legitimidade política e técnica, cumulatividade, reciprocidade, 

comparabilidade, articulação, racionalidade e dialogicidade, consagrados 
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pela coletividade, visou atender às funções de: construção de uma 

consciência institucional, através da promoção, estimulação e 

implementação de mecanismos e procedimentos avaliativos, em todas as 

instâncias da Faculdade capazes de subsidiar processos de autogestão, em 

que os resultados obtidos forneçam, continuamente, subsídios necessários 

à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos acadêmico- 

institucionais. 

 

 

II - METODOLOGIA 

 
A Metodologia de pesquisa utilizada é a fenomenológica (MOREIRA, 

2004), e como instrumentos para coleta e análise dos dados foram 

utilizados questionários, observações simples, formulários e entrevistas 

estruturadas (GIL, 1999). Tal metodologia apresentou-se extremamente 

útil e viável, pois considera a instituição como um todo, atendendo ao 

princípio da globalidade e integração de forma associada, permitindo uma 

visão geral e abrangente da instituição. 

Por ser uma técnica participativa, dinâmica, ativa, de adesão 

voluntária e não punitiva faz com que ela se torne atraente, convidativa, 

motivando os atores sociais a estarem participando. Fundamental se faz 

que seja feito um processo de sensibilização da comunidade acadêmica 

para o processo avaliativo e com este a oportunidade de desenvolvimento 

pessoal e institucional. 

Com o objetivo explícito de aprimorar a qualidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão no sentido de consolidar a sua relevância social. A 

Avaliação Institucional na FAEF procura fortalecer-se na Instituição tanto 
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do ponto de vista político, no sentido da comunidade universitária entender 

e aceitar o seu significado para o fortalecimento da universidade, quanto 

no seu sentido acadêmico e administrativo na medida em que os 

resultados parciais oriundos destas práticas tornem-se referências para o 

debate e tomada de decisões. 

Contudo, há que se reconhecer que a cultura da avaliação ainda é 

um processo em construção. Há resistências, desconfianças e temores. A 

punição, o deboche ainda são fantasmas que impedem uma adesão mais 

significativa neste processo. E ciente destes elementos que obstruem uma 

avaliação mais consistente que, no processo avaliativo da FAEF, buscou-se 

desde o princípio explicar quais são os valores inerentes a esta prática no 

interior da Instituição. Ou seja, durante todo o processo, os dados 

cotejados são analisados tendo os seguintes princípios norteadores: 

1. Globalidade: É necessário avaliar a Instituição como um todo. Todos os 

elementos que compõem a vida universitária devem fazer parte da 

Avaliação. 

2. Comparabilidade: Busca de definições e conceitos que permitam a FAEF 

reconhecer-se num universo mais amplo; num contexto de país, ensino 

superior, sociedade. 

3. Respeito a Identidade Institucional: Indica que a FAEF deve reconhecer- 

se em suas peculiaridades, naquilo que a identifica enquanto tal. 

4. Não-Premiação ou Punição: As informações obtidas devem prestar 

auxílio na identificação e formulação de políticas necessárias para o 

fortalecimento da Instituição naquilo que diz respeito aos seus objetivos 

institucionais. 

5. Adesão Voluntária: A avaliação tem que ser desejada enquanto valor, 

cultura e atitude. É um processo em construção. 
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6. Legitimidade: O projeto de Avaliação Institucional tem que ser 

reconhecido politicamente no interior da Instituição enquanto elemento 

necessário para a consolidação de um projeto de universidade e deve, 

também, ser legítimo no que tange ao seu aspecto técnico e metodológico. 

7. Continuidade: Somente através deste princípio é que é possível 

identificar avanços, recuos, estagnações no interior da Instituição. 

8. Autonomia: Este princípio reside na capacidade da FAEF construir seus 

referenciais de qualidade quanto a aspectos administrativos, científicos, 

pedagógicos, institucionais e, a partir daí, apontar quem indicadores são 

possíveis de verificação. 

Com estes princípios norteando a avaliação, a pesquisa realizada 

enfocou o ensino ofertado de forma convencional, ou seja, com 

vestibulares numa sequência regular e o mesmo número de vagas. 

Cada curso realizou sua própria avaliação. Com a aprovação pelos 

gestores da Instituição, cada Departamento ficou responsável em 

desenvolver o processo avaliativo no curso coletando dados sobre a 

estrutura administrativa, o ensino e as disciplinas. 

 
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. 
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Também ficou sob a responsabilidade destas Comissões a preparação 

de Seminários sensibilizadores e a elaboração e encaminhamento de 

relatórios à Comissão Central de Avaliação. 

As Comissões dos Cursos e Setoriais foram compostas por um 

professor, um acadêmico, um funcionário e o Chefe de Departamento como 

membro nato. Estudos teóricos e revisões bibliográficas foram necessários 

a todos, a fim de internalização de conceitos e domínio teórico e 

metodológico. 

Tal preparação das Comissões, materializada via seminários internos, 

busca através de um ato político de reflexão e redimensionamento das 

diretrizes políticas dos cursos desenvolver uma postura democrática, 

criativa, crítica e reflexiva frente às posturas universitárias que seriam 

desencadeadas em relação à avaliação. 

A fase de diagnóstico institucional ocorreu concomitante ao processo 

de socialização e sensibilização com as Comissões. 

Os dados técnicos, de forma complementar às dimensões 

quantitativas e qualitativas da realidade, exigiram um olhar crítico e 

qualitativo para reconhecer diferenças, valorizar aspectos específicos, 

analisar e explicar situações, enfim, atribuir e buscar sentido acadêmico e 

pedagógico aos dados. 

Para a divulgação do processo utiliza-se: panfletos, folders, cartazes, 

adesivos como instrumentos de discussão, estudo e divulgação da proposta 

de avaliação. Foram ainda organizados encontros, palestras, seminários e 

estudos com docentes, discentes, funcionários, chefes de departamentos e 

membros de colegiados, com o objetivo de fomentar o processo de 

avaliação dos cursos. 
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Já a coleta de dados, foi efetivada via formulário eletrônico 

disponibilizada em rede. Para responder o questionário, cada aluno é 

portador de um número de matrícula que permitia o acesso ao programa. 

A análise dos indicadores se deu em função dos dados coletados pelo 

Censo em 2013. 

Como informações complementares, a Comissão Própria de Avaliação 

solicita que cada curso disponibilize as seguintes informações: 

- Alunos matriculados. 

- Alunos em trancamento. 

- Formandos. 

- Ingressantes. 

- Evadidos (desistentes). 

- Transferidos. 

- Retidos. 

- Professores efetivos e contratados. 

- Professores doutores, mestres, especialistas e visitantes. 

- Funcionários com a respectiva escolaridade. 

- Alunos Bolsistas. 

- Projetos de pesquisa e extensão. 

- Acervo Bibliográfico. 

Em posse das informações de cada curso, a orientação é que as 

comissões promovam as discussões necessárias e elaboração de dados dos 

relatórios avaliativos. Tais relatórios parciais são apresentados aos 

Colegiados de Cursos e Departamentos. Tal estratégia visa a elaboração de 

um dossiê da prática universitária em suas múltiplas relações: ensino, 

pesquisa e extensão. 
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Uma vez estudado e debatido no interior de cada Departamento, o 

relatório produzido por intermédio da coleta de dados, o próximo passo é a 

organização de fóruns de discussões internas visando um 

comprometimento político da comunidade universitária, como forma de 

provocação de mudanças, posturas e concepções. 

A síntese das reflexões e decisões tomadas foi encaminhada à Comissão 

Própria de Avaliação que, por sua vez, coube a elaboração final deste 

documento e a socialização do mesmo para toda comunidade 

universitária para reflexão e tomada de decisões. 

Os instrumentos de avaliação institucional vêm sendo 

redimensionados no âmbito do Projeto Pedagógico Institucional da 

Faculdade, que se encontra em permanente construção, objetivando 

atender, cada dia mais alcançar a excelência na qualidade do Ensino 

Superior. 

 

A Avaliação Institucional é um processo imerso em aspectos 

ideológicos, políticos, econômicos, culturais, dentre outros. Conforme 

HUGUET (p.15), ao discorrer sobre Autoavaliação Institucional, conceitua 

que é um processo interno, configurado com padrões próprios da 

instituição, não tem caráter público e sem propósito de comparação com 

outras instituições. E, como Instituição integrante da rede de Educação 

Superior, desde 1999, a FAEF adotou os instrumentos do Sistema Nacional 

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

10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentado pela Portaria n. 2.051, de 

9 de julho de 2004, a partir do segundo semestre do mesmo ano. 

Esse sistema foi construído com a finalidade de analisar, oferecer 

subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a 
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reformulação de processos e políticas da avaliação da Educação Superior e 

elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios 

utilizados, abrangendo todas as instituições de educação superior. Segundo 

RIBEIRO (2000, p.15), “a avaliação é um instrumento fundamental para 

todo organismo social que busca o desenvolvimento e qualidade”. 

Buscando atingir seus objetivos, a FAEF participa do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior através dos três processos 

diferenciados de avaliação: 

 

• Avaliação das Instituições de Educação Superior; 

• Avaliação dos Cursos de Graduação; 

• Avaliação do Desempenho dos Estudantes. 

 
A Instituição entende as três esferas como partes de um mesmo 

sistema de avaliação, cada um desenvolvido em situações e momentos 

distintos, fazendo uso de instrumentos próprios, mas articulados entre si. 

Abordando dimensões e indicadores específicos, com o objetivo de 

identificar os pontos fortes, bem como os pontos fracos a serem reparados 

dos cursos da Instituição, promovendo a melhoria da sua qualidade e 

relevância – e, por consequência, da formação dos estudantes – e, ainda, 

fornecendo à sociedade informações sobre a educação superior no país. 

A autoavaliação constitui assim, um componente central que confere 

estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve na IES, 

integrando todos os demais componentes da avaliação institucional, 

entendendo-se a auto avaliação como um processo quantitativo, 

qualitativo, criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que 

definem a Instituição. Seu caráter diagnóstico e formativo de 
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autoconhecimento deve permitir a reflexão sobre as prioridades a serem 

entabuladas no Projeto Pedagógico Institucional. 

A prática da autoavaliação como processo permanente constitui-se 

num instrumento de construção e/ou consolidação de uma cultura de 

avaliação da instituição, com a qual a comunidade interna deve se 

identificar e se comprometer. 

Seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal 

(dos docentes, discentes e técnico-administrativos) quanto institucional, 

pelo fato de colocar todos os envolvidos em um processo de 

autoconsciência, inclusive inserindo a participação da comunidade externa. 

Os princípios mais importantes da Autoavaliação Institucional que 

explicam a natureza deste processo, sua necessidade para o 

desenvolvimento institucional e razão de ser, são expressas pelos objetivos 

fundamentais de autoreferência, autoanálise e autodesenvolvimento. 

De acordo com CINDA, 1994;  TUBINO, 1997; SGUISSARDI,  1997; 

LEITE, 1998; RISTOFF, 2000- 2002; RISTOFF e COELHO, 2000; BALZAN, 

2000;  MASSI 2001;  RIBEIRO 2000-2002; DIAS SOBRINHO, 2000-2002; 

dentre outros, a capacidade de autoreferência dos problemas e da 

realidade institucional é um objetivo fundamental, pois todo processo 

genuíno de Autoavaliação institucional tem que levar em consideração os 

indicadores internos e externos. 

Priorizando os indicadores internos que são relevantes para 

desenvolvimento da instituição, os objetivos a serem atingidos de acordo 

com a metodologia de pesquisa adotada são identificar, analisar e entender 

a realidade institucional utilizando-se de indicadores internos e externos, 

com ênfase nos indicadores internos, construídos de forma participativa e 
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valorizando a análise histórica de outros momentos avaliativos vividos na 

instituição. 

É fundamental em um processo de autoavaliação ocorrer a 

participação efetiva da comunidade institucional, pois esta assegura a 

autoanálise: a instituição se pensa, repensa e viabiliza planos de ação que 

impliquem em mudança e desenvolvimento. 

A participação deve ser real em um processo de autoanálise, 

coletando, analisando e emitindo parecer frente às informações levantadas. 

Outro objetivo fundamental da Autoavaliação Institucional explicita a 

natureza do processo que é a necessidade de maximizar e desenvolver as 

pessoas da instituição e, consequentemente, a própria instituição. 

O próprio ato de avaliar é um momento intencionalmente pedagógico 

e de potencialização dos recursos humanos, tomando-se como 

autoreferência, e alcançando a autoanálise para assim se desenvolver e 

buscar a excelência. O autodesenvolvimento traz as diretrizes para 

mudanças que contribuem para o aperfeiçoamento, desenhando políticas, 

planejamentos, redimensionando recursos, acordos de cooperação 

interinstitucionais e outras ações que incrementam a qualidade acadêmica. 

Como instituição que se propõe a viver um processo de Autoavaliação 

Institucional, a FAEF planeja as etapas desse processo a fim de alcançar 

sucesso, sendo estas: preparação e elaboração do projeto; a organização 

do processo; a de conduzir o processo; resultados e informes; validação e 

plano de ações. 

Compreende-se a Autoavaliação Institucional como mecanismo de 

produção, desenvolvimento científico e de juízo de valor sobre a 

universidade, o processo avaliativo, as relações humanas 

institucionalizadas, dentre outros. 
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A Autoavaliação Institucional tem caráter pedagógico, formativo, pois 

é uma experiência social significativa que forma valores e promove 

mudança da cultura avaliativa, potencializando o desenvolvimento humano 

e institucional. A ênfase do processo avaliativo é qualitativa, pois tem o 

propósito de entender processos de construção da realidade de um grupo 

social mediante coleta e interpretação em profundidade e detalhada a fim 

de detectar comportamentos sociais e práticas cotidianas. A técnica 

qualitativa é combinada à quantitativa através da utilização de dados 

secundários sobre a faculdade e seus membros. 

O princípio da flexibilidade é assegurado em um processo qualitativo 

como o proposto neste trabalho, uma vez que ajustes durante o processo 

se fazem necessários, evidentemente sem comprometer os propósitos 

maiores do processo avaliativo. 

Quanto a isto, Turbino (1997) comenta que: “A Avaliação 

Institucional de uma universidade terá que estar sempre revitalizando as 

inter-relações existentes nos processos acadêmicos. No entanto, terá 

também que avaliar o atendimento às expectativas da sociedade na qual 

está inserida, sem perder de vista suas funções de ensino, pesquisa e 

extensão”. 

É preciso ainda ressaltar que a responsabilidade e o compromisso na 

realização da autoavaliação na FAEF é da Comissão Própria de Avaliação, 

bem como a elaboração do Relatório Final e sua posterior divulgação. 

Constituem princípios norteadores da Avaliação Institucional da FAEF: 

• globalidade: leva em consideração o conjunto de aspectos 

indissociáveis às múltiplas variáveis do processo. 

• respeito à identidade institucional: deve contemplar as 

características específicas da instituição e da região em que se encontra. 
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• adesão voluntária: garante a instauração de uma cultura 

avaliativa na instituição. 

• isenção de sanções: não deve estar vinculada a mecanismos de 

punição ou premiação. Ao contrário, serve de subsídio para a correção de 

insuficiências encontradas. 

• continuidade: deve ser permanente 

• aplicação: subsidia permanentemente a tomada de decisões na 

instituição. 

À CPA/FAEF coube a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional 

e sua implementação, bem como o processo de sensibilização, articulação 

e divisão de tarefas, tomando como agente, a comunidade acadêmica. 

 

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO. 

Com a edição da Lei Nº 10.861/2004 o Ministério da Educação estabeleceu 

uma nova diretriz para as Políticas Educacionais no que tange à avaliação 

instituindo o Sistema Nacional de Avaliação – SINAES, que tem a 

autoavaliação como componente essencial para subsidiar o credenciamento 

e recredenciamento das Instituições de Ensino Superior (IES). Essa 

mudança resgatou a importância da autoavaliação e estabeleceu as bases 

para a implantação dessa cultura avaliativa no ambiente acadêmico, com a 

participação de todos os segmentos que o integram. A Avaliação 

Institucional é entendida prioritariamente como um ponto de partida para 

os ajustes necessários na Instituição. A Comissão Própria de Avaliação 

considera a Autoavaliação como um instrumento estruturante das possíveis 

abordagens dos problemas vivenciados no ambiente institucional, ela 

sedimenta uma cultura de avaliação diagnóstica, onde são identificados os 
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erros e os acertos com o objetivo de correção e melhoria. A FAEF propõe- 

se, neste sentido, a repensar a realidade institucional num processo 

sistêmico e participativo desencadeado internamente, que permita 

examinar criticamente suas estruturas, suas atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão, bem como seu modelo de gestão institucional, 

com vistas a identificar, compreender e equacionar alternativas para seu 

aperfeiçoamento acadêmico. Conforme a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

Nº 065, que trata do Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional, 

o Projeto de Autoavaliação da FAEF, contempla a elaboração de relatórios, 

em duas versões parciais, referente a 2016 e 2017, e uma versão integral, 

contemplando 2017, encerrando assim o ciclo 2015-2017, conforme 

estipulado pela citada norma. Para o desenvolvimento do Projeto de 

Autoavaliação, a FAEF’ sempre promove debates sobre as práticas da 

autoavaliação contínua, coordenados pela sua CPA, com a finalidade de 

disseminar entre os seus docentes, técnicos-administrativos e discentes 

seus objetivos, suas principais consequências e resultados. Durante toda a 

etapa de preparação da autoavaliação, esta Faculdade empenhou-se na 

sensibilização, a qual buscou o envolvimento da comunidade acadêmica na 

construção da proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, 

palestras, seminários e outros meios de interlocução. Porém, a 

sensibilização que tem caráter permanente, foi realizada nos momentos 

iniciais, na continuidade das ações avaliativas, e continuará a ser 

valorizada na FAEF, pois sempre haverá novos elementos iniciando sua 

participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo 

docente ou do corpo técnico-administrativo. Assim, tomando como 

referência as dez dimensões propostas pelo SINAES e, articulando as 

metas propostas no PDI com os resultados mensurados são apresentados 
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os indicadores auferidos, bem como seu reflexo no conjunto de processos 

de gestão da Instituição. Atendendo à Nota Técnica INEP/DAES/CONAES 

Nº 065, este relatório final, trabalha as dimensões que seguem, dentro dos 

seus eixos: 

 
- Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
 

- Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

 
- Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

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

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

 
 

- Eixo 4: Políticas de Gestão 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 
- Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA CPA DURANTE O ANO LETIVO DE 

2017 
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Etapa de Preparação 

 
 

a) Revisão do Projeto de Avaliação Institucional em atendimento às 

reformulações das Resoluções Institucionais; 

 
b) Reunião com os Ami´s (agentes multiplicadores de informações de cada 

curso) para definição do calendário e atividades da CPA; 

 
c) Reunião com os integrantes da CPA para distribuição e discussão acerca 

da execução das atividades 

 
d) Planejamento de ações em conjunto com o departamento de marketing 

para sensibilização da comunidade acadêmica; 

 
e) Reunião com o Núcleo de Tecnologia Informação e Comunicação - 

NUTIC para monitoramento contínuo das demandas discentes e docentes 

pelo AlunoNet e ProfessorNet. 

 
 

Etapa de Desenvolvimento 

 
 

a) Definição de todos os cronogramas referentes aos períodos de 

aplicabilidade da pesquisa institucional junto à comunidade acadêmica; 

b) Revisão e reformulação dos formulários para aplicação nos processos de 

pesquisa; 
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c) Teste e monitoramento do sistema pelo Núcleo de Tecnologia 

Informação e Comunicação; 

 
d) Dar continuidade à Campanha de Sensibilização para os segmentos 

acadêmicos; 

 
e) Participação em reuniões promovidas pelos diversos departamentos 

institucionais, com a finalidade de acompanhar a dinâmica do processo de 

gestão acadêmica e coleta de dados; 

 
f) Aplicação em períodos programados, dos respectivos formulários de 

pesquisa junto ao corpo docente, discente e técnico administrativo. 

 
 

Etapa de Consolidação 

 
 

a) Apropriação dos resultados dos processos de autoavaliação institucional 

objetivando a elaboração de relatório, divulgação à comunidade 

acadêmica; 

 
b) Acompanhamento em conjunto com a Direção Acadêmica, da elaboração 

dos Planos de Saneamento e monitoramento da sua execução pelos canais 

institucionais competentes; 

 
c) Publicidade do relatório à comunidade acadêmica através dos meios de 

comunicação institucionais; 
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d) Encaminhamento do Relatório ao Sistema e-MEC dentro dos prazos 

legais estabelecidos. 

 
 

Sensibilização 

 
Todo processo avaliativo leva em consideração questões básicas 

como a conscientização dos participantes sobre a concepção e os objetivos 

da avaliação, seus critérios e a forma como serão utilizados seus 

resultados. Isto implica também, torná-los conscientes de que são 

membros partícipes da Instituição, devendo assumir a responsabilidade 

com as diretrizes da formação profissional, definidas em sua Proposta 

Pedagógica. 

A adesão da comunidade acadêmica ao processo de avaliação é 

extremamente importante para o sucesso da qualidade do ensino e da 

instituição como um todo. Entretanto, a adesão só pode acontecer se 

houver uma conscientização do papel da avaliação como processo contínuo 

que não pretende ameaçar ou punir, mas que visa a promover a reflexão 

sobre as diferentes ações desenvolvidas com vistas a seu aperfeiçoamento. 

Para que a comunidade acadêmica seja sensibilizada em relação à 

avaliação institucional contínua estão sendo realizadas palestras, reuniões 

setoriais com representantes de turma, encontros e estudo de casos e são 

confeccionados boletins e folders sobre Avaliação Institucional na FAEF. 

Também, todos meios tradicionais de veiculação de informações (home 

page, murais, reuniões, etc.) da Instituição têm parte específica destinada 

à Comissão Própria de Avaliação e o processo de Autoavaliação 

Institucional, periodicamente. 
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Neste sentido, além de estimular a participação por meio da reflexão 

dos diversos segmentos, a sensibilização visa possibilitar o encorajamento 

de discussões sobre os problemas e a apresentação de soluções criativas 

para os mesmos, bem como destacar os méritos Institucionais. 

 
Coleta de dados 

 
A coleta de dados aconteceu em 2016 por meio de instrumentos 

diversificados, tais como: questionários/formulários, entrevistas e 

relatórios resgatados de diversos bancos de dados existentes na 

Instituição, na forma escrita e eletrônica, permanentemente revistos e 

reconstruídos para atender às necessidades de cada contexto. 

Os questionários são aplicados a todos os segmentos da comunidade, 

impressos ou via Internet, com o intuito de coletar dados efetivamente 

necessários e suficientes para melhor compreensão da realidade da 

Instituição. 

Com o intuito de priorizar a objetividade e a universalidade da coleta 

quantitativa estes foram previamente testados e analisados pela 

comunidade acadêmica e puderam ser sumarizados em quesitos gerais que 

refletem as necessidades atuais da avaliação própria da Instituição. 

Foram elaborados e utilizados cinco tipos de questionários para a 

coleta de dados, referentes à: 1) Avaliação das disciplinas e dos 

professores pelo aluno e Autoavaliação do professor; 2) Avaliação do 

curso/Instituição pelo professor e Avaliação da turma pelo professor; 3) 

Autoavaliação do aluno e Avaliação do curso/Instituição pelo aluno; 4) 

Autoavaliação do corpo técnico-administrativo e Avaliação da Instituição 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a 

Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, Caixa Postal: 61, Fone: (14) 3407- 

8000 . CEP. 17.400-000 - Garça/SP - Site: www.grupofaef.edu.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF 

 
Ciclo Avaliativo: Triênio 2015 - 2017 

 

pelo corpo técnico-administrativo; 5) Avaliação da Instituição pela 

comunidade e Avaliação da Instituição pelo egresso. 

As avaliações referentes à coleta de dados da comunidade acadêmica 

procuraram abrangência significativa dos indivíduos. A avaliação feita pela 

comunidade foi realizada por amostragem, mas que atenda todos os 

segmentos da sociedade local. 

Entende-se como comunidades os alunos de graduação, pós- 

graduação e egressos, como também o professor de graduação e de pós- 

graduação. Vale destacar que os formulários apresentam um espaço para 

considerações abertas avaliativas, pretendendo-se com isso a coleta de 

informações de cunho qualitativo. 

Além do efeito direto dessa coleta de dados qualitativos, estes 

puderam ser utilizados para a revisão dos formulários quantitativos ou, até 

mesmo, para a indicação da necessidade de formulação de novos 

questionários. No link da CPA//OUVIDORIA na home page institucional, 

está disponível um espaço para sugestões, visando também esta coleta de 

dados qualitativos. 

Consistem também como fontes de dados para a CPA os resultados 

da avaliação externa fornecidos pelo Exame Nacional de Cursos, bem como 

de outros conselhos profissionais, avaliações das condições de oferta dos 

cursos de graduação, avaliações próprias dos serviços de extensão 

realizadas pelos usuários, relatórios dos serviços de extensão, dentre 

outras. 

As reuniões realizadas com a Diretoria da Mantenedora, Comissão de 

Avaliação Institucional, Diretoria Geral da Faculdade e Coordenadores de 

Curso, por serem coletivas, são utilizadas. 
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Ao longo do período letivo, os docentes são ouvidos em reuniões de 

colegiado e os representantes discentes (AMIs), em reuniões com os 

coordenadores de curso. 

Assim, todos os espaços da Instituição são aproveitados para 

observações. As conversas de corredor, de pátio, de intervalo de aula do 

professor, de intervalo dos alunos, de entrada e saída dos turnos dos 

funcionários, as microcapacitações diárias dos Docentes constituem 

momentos descomprometidos com a rigidez formal e, por isso, férteis para 

observação e pequenas entrevistas. 

Diferentes tipos de questionários são utilizados nos processos 

autoavaliativos, de acordo com o objetivo da coleta de dados, tendo-se 

sempre a preocupação de testá-los previamente para verificar a relevância 

das questões elaboradas, bem como para corrigir distorções apontadas que 

podem comprometer a análise final. 

 

Tratamento e Análise dos dados 

 
A primeira etapa após a coleta de dados foi o momento em que se 

tentou estabelecer semelhanças, tendências e padrões relevantes dos 

indicadores adotados. 

Os tratamentos aplicados aos dados coletados na FAEF, 

apresentaram-se de duas maneiras: o quantitativo e o qualitativo. O 

resgate dos dados quantitativos é feito por meio do sistema estatístico 

informatizado, construído para uso exclusivo da CPA. 

Por esse sistema, os dados são tratados pela técnica do 

Quiquadrado, o que torna mais confiáveis e significativos os resultados 

obtidos. Essa técnica trabalha com as hipóteses de haver relação, ou não, 
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entre as variáveis em estudo e com a possibilidade de existir uma posição 

significativa de opinião sobre uma determinada questão. Utiliza-se, 

também, quando necessário, o percentual. É o caso do tratamento dos 

dados para confecção de gráficos. 

Os relatórios dos dados qualitativos foram confrontados com os 

dados estatísticos, buscando complementar e enriquecer o conhecimento 

das variáveis e aspectos focalizados. A análise e a interpretação de todo o 

conjunto de informações coletadas e sistematizadas servem não só para a 

elaboração do relatório descritivo da realidade da Instituição, mas, 

principalmente, para a identificação das causas, tanto do funcionamento 

adequado quanto dos problemas detectados. 

Finalmente, foi produzido o relatório final bem como documentos 

voltados aos vários setores avaliados, que constituem elementos 

importantes para o (re)planejamento dos setores acadêmicos e 

administrativos e, ao final do processo, o Relatório Final em relação ao 

triênio – 2015 - 2017 da Autoavaliação Institucional. 

Para atender ao crescimento e às novas necessidades institucionais, 

construiu-se um banco de dados que forneceu informações sobre a 

realidade da pesquisa, da extensão, da produção acadêmica e científica dos 

docentes e dos demais indicadores avaliados. 

As informações provenientes desses novos bancos de dados 

possibilitaram o cruzamento das mesmas, para que se tenha uma visão 

mais realista e globalizadora da Instituição, subsidiando, desta forma, a 

tomada de decisão por parte dos gestores. 

 
Consolidação 
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O relatório é feito por meio da compilação e interpretação dos dados 

obtidos, visando à melhoria do programa institucional, com a adoção de 

mudanças de atitudes das pessoas que fazem parte do processo, a fim de 

que melhore seu desempenho profissional, quando necessário. 

A forma de comunicação utilizada para dar retorno das informações 

foi um fator que interferiu no processo avaliativo, uma vez que a 

comunicação precisa ser muito clara para não interferir no processo, e, até 

mesmo, transformar-se em resistência à Avaliação Institucional. Portanto, 

esta é pauta do processo de sensibilização institucional. 

A comunicação adequada dos dados da avaliação possibilitou a 

tomada de decisões e elaboração de planos de ação para um 

aperfeiçoamento contínuo. A informação, eficientemente transmitida, deve 

levantar algumas questões. O desafio da comunicação é, portanto, o de 

transformar os dados em ações que gerem mudanças. 

Os processos da comunicação foram usados extensa e 

equilibradamente. Estudos mostram que, se utilizados dessa maneira, tem- 

se como consequência: o julgamento digno de confiança da intenção do 

comunicador; a extinção dos bloqueios iniciais; a espontaneidade 

recíproca; o crescimento da produtividade e da satisfação pessoal e grupal; 

a otimização do estado de eficácia organizacional. 

Com o objetivo de esclarecer quanto à técnica de tratamento dos 

dados obtidos foi elaborada uma circular anexa ao relatório e encaminhada 

à Mantenedora da ACEG, Diretor da Faculdade, Coordenadores de Curso, 

Chefes de Núcleo e Professores. 

A análise e a discussão dos resultados foram feitas em cada curso da 

Faculdade e Setor, apenas pelas pessoas diretamente responsáveis pelas 

atividades avaliadas, tendo a CPA o cuidado de manter as informações 
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restritas às pessoas envolvidas no processo para não ferir a ética. 

Informações que interessam aos representantes da comunidade discente 

são encaminhadas aos Agentes Multiplicadores de Informações (de cada 

curso) por meio de relatórios específicos. 

Internamente, a CPA classifica os dados quantitativos porcentuais 

em: de 70 a 100% - resultado bom; de 50 a 69% - resultado regular e 

menor que 50% - resultado insatisfatório. Com essa classificação a CPA 

pretende previamente mostrar os indicadores valorizados e deficitários aos 

setores, para que as medidas cabíveis e a própria análise do grupo seja 

dinamizada. 

A consolidação não visa apenas indicar as fragilidades da Instituição, 

mas prioriza também o destaque daqueles indicadores que a Autoavaliação 

demonstrar que estão adequados e são relevantes. Assim a devida 

valorização institucional ocorreu e a busca por melhorias foi objetivo dos 

demais setores, fundamental para a sensibilização do processo contínuo da 

avaliação institucional em função do atendimento da Missão e dos 

Objetivos da FAEF. 

 

III – DESENVOLVIMENTO 

 
EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

 
Como declara o PDI, a Faculdade FAEF valoriza a importância da 

autoavaliação como processo contínuo que permite a Instituição 

aprofundar um olhar sobre o trabalho que desenvolve de forma mais 

eficiente e efetiva, identificando permanentemente sua dinâmica, seu 
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modo de inserção na sociedade e o significado de seu trabalho como 

recursos para a realimentação de seus programas, projetos e 

compromissos. A CPA da Faculdade FAEF funciona de acordo com as 

diretrizes da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Dedica-se ao monitoramento de 

processo de diagnóstico e aprendizagem que permita conhecer a 

Instituição para assegurar a compreensão das dificuldades que se 

apresentam, dos equívocos que se processam e, sobretudo, potencializar 

as condições necessárias para desenvolver um trabalho de excelência. Em 

2017, as ações da CPA foram realizadas conforme planejado, tendo suas 

reuniões sido realizadas trimestralmente, nas datas programadas, e com 

registro de atas de tudo quanto discutido e decidido. Os resultados 

observados pela CPA são apresentados anualmente para toda a 

comunidade acadêmica em palestras previamente agendadas. Os 

resultados das autoavaliações serviram de subsídio ao planejamento de 

novas ações voltadas ao desenvolvimento institucional, sempre submetido 

à aprovação final pelo Conselho Superior da Faculdade. Além disso, esses 

resultados ajudam em revisões dos procedimentos acadêmicos e 

administrativos quanto aos aspectos que foram identificados como 

deficitários, conforme diversos relatos feitos ao longo deste Relatório. A 

principal ferramenta para obtenção de dados para o planejamento da CPA 

são as Pesquisas Institucionais. Elas foram realizadas e envolveram a 

avaliação da Instituição pelos corpos discente, docente e técnico- 

administrativo. Essas pesquisas são fundamentais para o processo de 

autoavaliação institucional, pois ajudam a traçar um panorama da 

percepção de cada um desses segmentos quanto ao funcionamento da IES. 

As Pesquisas são realizadas online, em ambiente Web, por meio de 
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formulários próprios. Há três tipos de questionários: professor avalia a 

Instituição, corpo técnico-administrativo avalia a Instituição, aluno avalia a 

Instituição, aluno avalia os professores. Os resultados da Pesquisa 

Institucional são processados e consolidados pela equipe do Núcleo de 

Tecnologia Informação e Comunicação, posteriormente, analisados pela 

CPA. Eles estão disponíveis podendo ser consultados pelos membros da 

comunidade acadêmica a qualquer tempo. Em 2017, dentre os 1.678 

alunos que compõem o corpo discente da Faculdade, 82% responderam à 

Pesquisa Institucional, correspondendo a 1.375 alunos. Entre os 88 

professores, 94% desses tiveram participação na Pesquisa. 

 
 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

A Missão da Faculdade FAEF, definida em seu PDI, e já colocada 

anteriormente neste Relatório, é oferecer, através do Ensino Superior, 

conhecimentos científicos e tecnológicos aliados à sólida formação ética, 

moral e humanística, à população de Garça e região, contribuindo assim 

para transformações sociais que elevem o ser humano em busca da sua 

dignidade e realização pessoal. 

Dessa forma objetiva produzir, socializar e aplicar o conhecimento 

nos diversos campos do saber, através da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do País e do Estado de São Paulo e 

promover a formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, 

competente técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as 
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transformações sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no 

mundo do trabalho. 

 
Para tanto, os valores da IES – resumidos são: 

 
 

TRABALHO EM EQUIPE E COMUNICAÇÃO: Colocamos nossa 

equipe em primeiro lugar, apreciamos diversos pontos de vista, assumimos 

intenções como positivas, colaboramos e comunicamo-nos abertamente. 

 
ENERGIA: Movemo-nos rapidamente, aprendemos com nossos 

erros, construímos um espírito positivo e sempre buscamos um caminho 

melhor. 

 
APROPRIAÇÃO: Temos sentimento de propriedade e iniciativa, 

demonstramos coragem quando nos pronunciamos e agimos com 

integridade em tudo o que fazemos. 

 
COMUNIDADE: Trabalhamos com um senso compartilhado de 

responsabilidade e propósito, e enriquecemos colegas, alunos e a ampla 

comunidade que servimos. 

 
CORAÇÃO: Servimos nossos alunos e uns aos outros com paixão, 

respeito, cuidado e acolhimento. 

 
O índice de satisfação dos docentes apontado denota um sentimento 

de propriedade por parte do corpo docente. Esse sentimento de 

propriedade vem se consolidando positiva e consistentemente, conforme 
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apontado no último relatório de autoavaliação. Assim, o que se observa 

atualmente, por meio da avaliação positiva, é um crescente senso de 

propriedade por parte dos docentes, bem como um alinhamento com os 

valores institucionais. 

 

 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

A FAEF contribui com o desenvolvimento tecnológico, cultural, 

econômico e social, com vistas à promoção da inclusão social, mediante a 

realização de atividades em Convênio com organizações governamentais e 

privadas, bem como por meio da manutenção de núcleos e serviços de 

atendimento à comunidade. 

 
Ações Permanentes de Responsabilidade Social 

O compromisso social da FAEF, desde a sua Missão é uma 

prerrogativa em suas mais diversas ações, em especial aquelas voltadas 

para a sociedade. Todos os cursos de graduação sem exceção trazem em 

sua gênese, o engajamento na formação deste aluno em suas mais 

variáveis habilidades e competências à prática do exercício da vida cidadã. 

A efetivação desta proposta pedagógica se dá através dos inúmeros 

projetos voltados para a comunidade através das ações de coordenadorias 

específicas que acabam por ocupar-se de um trabalho voltado para o 

âmbito social continuamente. Neste sentido, as ações estruturadas com 

esta vinculação, tem por objetivo: 

- Garantir o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades 

e atitudes; 

- Incentivar a busca permanente do crescer pela educação; 
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- Humanizar a realidade, dentro dos valores desejáveis, necessários e 

eticamente sustentáveis; 

- Assegurar a transmissão de valores e compreensão da vida; 

- Propiciar o preparo e a integralização dos alunos como profissionais, 

imbuídos dos valores comunitários, dos valores ecológicos e da 

espiritualidade; 

- Fomentar a partir dos valores de Democracia, uma exigência da 

sociedade para o amadurecimento comum e da vida cidadã. 

Os serviços possuem o viés da Responsabilidade Social, praticados 

em atendimentos socialmente responsáveis de forma cotidiana e de forma 

sazonal. 

 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 

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

O cerne da Política para o Ensino da Faculdade FAEF é a 

aprendizagem ativa como metodologia de ensino. A pesquisa científica e 

tecnológica representa o fundamento para essa aprendizagem ativa, e a 

implantação dos serviços de extensão atua como ponte entre o 

aprendizado intramuros e a consecução dos compromissos de 

responsabilidade social da Instituição, conforme se encontra descrito no 

PDI da Instituição. De um modo geral, as políticas para o Ensino, Pesquisa 

e Extensão no que tange as melhorias incorporadas a cada ciclo 

acadêmico, que para a gestão mensura-se em um ano, começaram a ser 

trabalhadas durante a Jornada Pedagógica, encontro que congrega todos 

os gestores e docentes em busca de aperfeiçoamento e troca de 
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conhecimentos referentes às suas práticas pedagógicas dentro e fora da 

sala de aula. Discutiram-se Perspectivas, limites e possibilidades do 

docente no processo do ensino/aprendizagem. Durante o ano de 2017, o 

planejamento continuou a contemplar as seguintes diretrizes: 

- Melhora da comunicação entre os atores da IES (alunos, professores e 

colaboradores); 

- Aproximação da gestão acadêmica com os alunos, em razão das 

reuniões dos Agentes Multiplicadores de Informações – AMI´s; 

- Projeto de engajamento de alunos nos projetos sociais e de extensão da 

faculdade; 

- Intensificação de Programas de Experiências (atividades 

complementares) com visitas técnicas, oficinas, palestras, ministradas 

pelos docentes, convidados e pelos próprios alunos; 

- Orientação aos gestores de cada curso de graduação, para atualização, se 

for o caso dos PPCs dos cursos; 

- Encaminhamento pelos gestores ao NDE da revisão e propositura de 

mudanças em relação aos Planos de Ensino, levando em consideração que 

as Ementas devem contemplar de forma plena os requisitos legais, 

especialmente os que possuem linhas transversais; 

- Melhoria qualitativa de elaboração de questões, especialmente para 

proporcionar ao discente a qualidade interpretativa exigida pelo ENADE; 

- Revisão periódica de currículos, de modo a incentivar a sólida formação 

geral para que o graduando tenha condições de superar desafios, tenha 

incentivo a práticas de estudos independentes, visando sua autonomia 

profissional e intelectual, especialmente quando o mesmo se encontra em 

situação de vivência profissional; 
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- Fortalecimento em sala de aula da interdisciplinaridade através de temas 

transversais e de articulação constante da teoria com a prática; 

- Valorização da pesquisa individual e coletiva. 

 
 

A FAEF incentiva de forma contínua seu corpo docente e discente 

para os programas de pesquisa e iniciação científica, sedimentados na IES. 

O contínuo fomento à pesquisa e iniciação científica produz conhecimento, 

desperta a criatividade do discente em busca de novas tecnologias, em 

busca de soluções promovendo a seu amadurecimento acadêmico e 

profissional. 

No ano de 2017 a FAEF contou com 354 Projetos de Iniciação 

Científica: 

 
 

CURSO QUANTIDADE 

Agronomia 68 

Direito 37 

Enfermagem 26 

Engenharia Florestal 19 

Medicina Veterinária 154 

Pedagogia 6 

Psicologia 44 

TOTAL 354 

 

 

 

 

 

Programa de Extensão 
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Os projetos de extensão da FAEF, sejam eles cursos ou eventos, têm 

sua origem nos cursos de graduação, através de projetos aprovados pelo 

Colegiado do Curso, e encaminhados à coordenação do Núcleo de Extensão 

e Ação Comunitária, que tem por objetivo fazê-los acontecer para a 

sociedade como um todo, além de nosso público interno e egressos. 

Constitui-se como o propósito de compartilhar com a sociedade a produção 

de conhecimento, em prol da qualificação contínua deste público. No ano 

de 2017 a FAEF ofertou atividades extracurriculares para seu corpo 

discente e colaboradores, além do corpo docente. 

 
 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Tratando-se de gestão, a amplitude de sua eficácia, a 

desconsideração de sua importância, ou até mesmo a essência truncada de 

sua mensagem, repercutem sobremaneira no âmbito interno da IES, como 

na construção da imagem pública desta Instituição. Inserido na gestão 

acadêmica e administrativa, localiza-se o Núcleo de Extensão e Ação 

Comunitária – NEACO e o Núcleo de Tecnologia Informação e Comunicação 

- NUTIC, ocupando-se da consolidação das estratégias, recursos e 

qualidade da comunicação para os segmentos acadêmicos e sociedade. A 

gestão acadêmica da FAEF em tempos de globalização, busca de modo 

contínuo alcançar os inúmeros meios de comunicação disponíveis e prioriza 

aqueles usualmente conhecidos, buscando a efetividade na prestação de 

suas informações e serviços, de forma clara, coerente e segura. 

Entretanto, o NUTIC precisa revestir-se de melhorias significativas, em 

busca de fomentar novas estratégias visando dar publicidade às ações 
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acadêmicas de qualidade dentro da IES. Destacam-se como os meios 

utilizados: 

 
- O site institucional, ferramenta esta que de modo conciso apresenta 

informações relevantes referentes ao cotidiano acadêmico, além de facilitar 

o alcance de informações sobre os cursos de graduação ofertados, duração 

dos cursos, eventos promovidos pela FAEF destinado ao corpo docente, 

discente, técnico administrativo e sociedade, bem como o conhecimento 

dos serviços e procedimentos burocráticos. 

 
- Além do site, há a página do facebook, em que tanto docentes, 

discentes e comunidade civil em geral possuem conhecimento pleno sobre 

suas postagens, tomando ciência e inscrevendo-se online em todos os 

eventos que são oferecidos pela faculdade, comunicando-se facilmente com 

a gestão, mediante sistema de mensagens. 

 
- A Ouvidoria Institucional representa outro canal de comunicação 

colocado à disposição dos segmentos acadêmicos e sociedade, cuja função 

é canalizar críticas, elogios e sugestões para os mais diversos 

departamentos atuando de forma colaborativa no processo de gestão, 

visando à qualidade. O acesso a este serviço pode ser realizado através do 

site institucional, com a emissão de e-mails através da aba 

“Atendimento/Ouvidoria”, pelo solicitante, ou então buscando atendimento 

in loco na sala onde o departamento funciona diariamente, além das urnas 

de ouvidorias alocadas em locais estratégicos na instituição. 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a 

Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, Caixa Postal: 61, Fone: (14) 3407- 

8000 . CEP. 17.400-000 - Garça/SP - Site: www.grupofaef.edu.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF 

 
Ciclo Avaliativo: Triênio 2015 - 2017 

 

- A Home Page também está sempre atualizada, disponibilizando 

informações de interesse para a sociedade como um todo. 

 
- A comunicação com o público externo envolve os principais veículos de 

comunicação, acrescida de folders, cartazes e informes publicitários. 

 
 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

A Instituição atende de forma contínua seus alunos, disponibilizando 

serviços em prol de seu acolhimento e desenvolvimento acadêmico, em 

todos os momentos, sejam eles de dificuldade ou êxito. Apontamos como 

serviços de atendimento ao aluno: 

 
- CORPO DE COORDENADORES, responsáveis pelos cursos, e no 

atendimento aos discentes, e docentes, atendimento este realizado 

diretamente pelo coordenador do curso, sem a necessidade de se marcar 

hora. 

 
- SECRETARIA ACADÊMICA, responsável pela vida acadêmica de todos 

os docentes, sendo os discentes atendidos diretamente pelas secretárias de 

curso. 

 
- TESOURARIA, responsável pela vida financeira dos discentes, sendo 

que os alunos são atendidos diretamente pelos tesoureiros e o encarregado 

do setor. 
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- RESTAURANTE, responsável pela alimentação em forma caseira para 

todos os alunos, docentes e técnicos administrativos, fornecendo desde o 

café da manhã até a refeição noturna. 

 
- CLINICA DE PSICOLOGIA, que atende aos discentes, docentes 

técnicos administrativos e comunidade em geral, para acompanhamento 

nas áreas psicológicas. 

 
- ESCRITÓRIO MODELO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA, 

destinado a atender aos discentes, docentes, técnicos administrativo e 

comunidade em geral, nas contendas jurídicas. 

 
Em função disso, atualmente a FAEF encontra-se sempre em 

reformulação de seus espaços físicos, visando atender com conforto e 

comodidade seus alunos, situação em todos os setores, oferecendo um 

atendimento rápido e qualificado as demandas e com plena acessibilidade. 

 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

É de fundamental importância que em toda a empresa, as pessoas 

sejam incitadas de forma contínua a se aperfeiçoar, em prol da qualidade 

do trabalho que entregam à organização. 

É sempre primordial que o RH (Recursos Humanos) estabeleça como 

meta a melhor qualificação do corpo técnico administrativo desta IES. Este 

requisito, escalonado no mais alto grau de exigência, foi atendido com 
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maior ênfase ao longo do ano de 2017, quando então foram promovidos 

contínuos Treinamentos em áreas para fornecer orientação, conhecimentos 

específicos para atendimento e comunicação qualitativa de modo a atender 

as demandas da ambiência acadêmica; além de palestras de cunho 

motivacional, imprescindíveis para alavancar a autoestima, qualidade do 

relacionamento interpessoal do colaborador em seu ambiente de trabalho e 

trabalho em equipe. 

No ano de 2017, foram ofertados treinamentos para capacitação e 

desenvolvimento de colaboradores da área administrativa e acadêmica: 

 
a) ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 
 

- Treinamento sobre Jornada de Trabalho; 

- Curso de Excel básico; 

- Curso de Word básico; 

- Workshop “Comunicação básica em Língua Inglesa para 

colaboradores”; 

 
b) ÁREA ACADÊMICA: 

 
 

- Jornada Pedagógica com enfoque sobre: Perspectivas, Limites e 

Possibilidades do Docente no Processo Ensino Aprendizagem. 

- Micro Capacitações diárias sobre Metodologias Ativas; 

- Treinamento sobre a relação professor e aluno; 

- Treinamento sobre elaboração de questões; 
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A Instituição paulatinamente absorve novas políticas organizacionais, 

com metas definidas para subsidiar o conhecimento e desenvolvimento de 

seus gestores e corpo técnico administrativo, o incentivo a qualidade 

contínua, que envolve feedback, avaliação aliado a uma política de 

planejamento, tem proporcionado um engajamento salutar no cotidiano 

laboral da IES. 

Diversos programas e atividades estão efetivamente implantados, 

tais como os planos de carreira, os programas de treinamento e os 

processos de avaliação de desempenho. 

Todos os docentes da instituição contam com um programa de 

aperfeiçoamento contínuo intitulado Micro Capacitação. Nele os docentes 

diariamente participam de micro capacitações antes do horário de aula, 

assim que chegam na instituição com duração máxima de 15 minutos. 

 
 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

A gestão da Instituição sempre foi pautada por uma política 

democrática de construção e gerenciamento de suas atividades. 

O CONSU, Conselho Superior, órgão máximo com funções múltiplas 

de ordem consultiva, deliberativa, normativa e jurisdicional reúne-se 

ordinariamente uma vez a cada semestre para deliberação e aprovação de 

temas abrangentes que tratam sobretudo do desenvolvimento da IES em 

todas as suas frentes, nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, 

responsabilidade social e novos projetos. 

A qualidade das decisões emanadas do Conselho Superior exerce 

uma forte influência em todas as demais ações, sobretudo por que gestão 

e qualidade de ensino caminham de mãos dadas. 
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Acredita-se que, sem a participação ativa dos órgãos Colegiados, não 

há como se atingir os objetivos no âmbito acadêmico. Todos os cursos de 

graduação da FAEF possuem órgãos colegiados atuantes tanto no âmbito 

educacional como em situações de natureza administrativa e orçamentária. 

Estes Colegiados são presididos pelos Coordenadores dos cursos de 

graduação, reunindo-se duas vezes a cada semestre para tratar de 

assuntos cuja competência se encontram atribuídas nos documentos 

institucionais como Regimento e Resoluções. 

Os coordenadores dos cursos de graduação atuam em conjunto com 

sua equipe docente promovendo o desenvolvimento das políticas de 

ensino, buscam de forma contínua resultados planejados, com a utilização 

adequada de todos os recursos previstos. Impende-se dizer que os 

coordenadores de cursos são, inclusive, gestores orçamentários dos seus 

cursos, fazendo o planejamento de ações para todo o ano fiscal, que se 

inicia em julho e finaliza em junho do ano posterior, a partir de um padrão 

financeiro americano. 

A equipe dirigente goza de excelente conceito perante os segmentos 

institucionais, especialmente no que diz respeito a uma administração 

próxima aos segmentos acadêmicos, mesmo em momentos de críticas e 

tensões inerentes a esta ambiência. 

Os alunos, docentes e colaboradores são recebidos em todas as 

esferas hierárquicas para tratar de assuntos de seu interesse. Inclusive é 

explicitado em calendário acadêmico datas mensais de reuniões dos 

Agentes Multiplicadores de Informações - Ami´s das turmas e professores 

com a Direção Geral e com as Coordenações. 

Este processo de gestão participativa favorece resultados positivos, 

onde gerir é mais abrangente do que administrar, exigindo adoção de 
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estratégias por parte destes Colegiados com vistas a atender as 

solicitações de mercado. 

Pela avaliação institucional aplicada em 2017.2, observa-se que os 

alunos têm uma percepção positiva do trabalho dos docentes, pois os 

alunos avaliaram os professores com 90,86% como Ótimos e 9,14% como 

Bons, sendo que regular, ruim e péssimos não houve avaliações neste 

sentido. 

 
 

 
 

Diante do resultado da Avaliação Institucional aplicada em 2017 

percebe-se que existe alinhamento entre as ações desenvolvidas pela 

Direção Geral, Coordenações de Cursos, e Docentes. 
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Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

No decorrer do ano de 2016, parte dos recursos provenientes das 

matrículas da graduação e pós-graduação, além dos cursos de extensão, 

destinaram-se ao efetivo cumprimento de pagamento da folha e em 

manutenção dos espaços físicos através de reformas necessárias e 

inadiáveis em sua infraestrutura. 

Todos os encargos de natureza salarial foram cumpridos em sua 

totalidade, apesar da situação financeira pela qual passa o país. 

No ano de 2017 o cenário aponta para uma trajetória financeira 

extremamente sustentável, robusta, com capacidade em larga escala para 

fazer frente aos investimentos necessários ao crescimento e 

desenvolvimento, relacionados na ordem de infraestrutura física e 

capacitação dos corpos docente e corpo técnico administrativo. 

O planejamento financeiro é realizado pela Mantenedora, que 

executa as atividades de controle financeiro, através de planejamento, 

organização e definição das normas e diretrizes das áreas de contabilidade, 

auditoria, tesouraria, contabilidade gerencial, contas a pagar, crédito e 

cobrança e planejamento financeiro orçamentário. O demonstrativo de 

sustentabilidade financeira apresentado no PDI é assegurado pela 

metodologia de gestão administrativo-financeira adotada, a qual utiliza 

moderno sistema integrado de gestão. Todas as despesas são 

rigorosamente planejadas em peças orçamentárias anuais com 

acompanhamento mensal das contas. 

A FAEF conta com o intenso apoio de sua Mantenedora para o 

provimento de recursos e condições de trabalho para as equipes 

acadêmicas. Em termos processuais, a Instituição possui uma gestão 

moderna, com todos os seus custos controlados de forma eficiente e 
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transparente. Todos os Coordenadores, sem exceção, têm acesso integral 

aos dados financeiros de seus cursos. 

Os gastos da Faculdade são divididos em duas categorias: despesas 

de custeio e despesas de capital. As despesas de custeio representam os 

gastos efetuados no dia-a-dia da Instituição com o pagamento de docentes 

e colaboradores, o fornecimento de luz, água e telefonia, as despesas 

bancárias, etc. Já as despesas de capital representam os gastos com ativos 

que passam a constar do patrimônio e se referem a investimentos 

realizados pela IES. Esses números indicam a excelente sustentabilidade 

financeira da Instituição, que vem aumentando sensivelmente o 

desempenho em relação ao ano anterior e demonstrando um 

fortalecimento econômico da IES. 

Anualmente a FAEF destina parte de sua receita em benefícios de 

ordem estrutural em seus espaços físicos. 

As ações para reformas são permanentes e atendem inicialmente a 

obediência aos Requisitos Legais e demais necessidades dos corpos 

docente e discente. 

No que diz respeito à Limpeza e Manutenção dos espaços físicos, o 

serviço de limpeza tem atendido a contento a higienização de banheiros, 

salas de aula, e demais espaços de grande circulação de alunos, 

professores e colaboradores. 

Semestralmente as salas de aula recebem reforma de pintura além 

de manutenção nas carteiras, e higienização e limpeza dos ar 

condicionados. 

No que tange aos recursos áudio visuais, as deficiências, até o ano 

de 2016 eram uma realidade, pois, mesmo com a aquisição de novos data 

shows, ainda esses aparelhos eram insuficientes para atender a demanda 
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de forma qualitativa. Tal questão se constituía em índice crítico de 

reclamação por parte do corpo docente e discente. 

Todavia, no ano de 2017 todas os cursos foram municiados com data 

show. Desta forma, saneou-se totalmente a dificuldade. 

Em 2017, o Núcleo de Prática Jurídica foi reestruturado, com 

instalações mais modernas, maiores, com salas de mediação e arbitragem, 

sala de coordenação, área de atendimento geral e 2 salas de atendimento 

para casos que envolvam intimidade do assistido. 

O Hospital de Pequenos Animais e o Hospital de Grande Animais, 

ganharam reforços em equipamentos necessários para o atendimento e a 

realização de procedimentos cirúrgicos em animais, sendo que os 

atendimentos são tanto para a população como para os animais dos 

discentes, docentes e técnicos administrativos. 

A Clínica de Psicologia, passou por remodelação, visando um melhor 

atendimento a todos, sendo considerada uma das melhores Clinicas Escola 

no Estado de São Paulo. 

Em 2017, foi ainda realizado alto investimento para a montagem do 

Laboratório de Anatomia Humana para o Curso de Enfermagem. 

Neste mesmo ano também foi realizado investimento para o 

Laboratório de Semiologia e Semiotécnico para o curso de Enfermagem. 

O Laboratório de citologia passou por manutenção sendo que os 16 

microscópios foram todos devidamente calibrados. 

O Laboratório de informática, foi reestruturado no que tange aos 

computadores, vindo agora a possuir 30 computadores, podendo ser 

utilizados por até 90 pessoas, bem como sua rede de acesso a internet 

passou por reestruturação de cabeamento e certificação. 
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A entrada da faculdade foi revitalizada, com criação de espaços de 

convivência verdes, bem como a reformulação completa da entrada da 

Faculdade. Os banheiros totalmente adaptados para atender os Portadores 

de Necessidades Especiais. Foram colocadas placas em braile que 

melhorou-se a qualidade da sinalização visual da Instituição. 

No que tange ao espaço físico destinado à Biblioteca, a mesma ganhou sua 

própria reestruturação, atendendo a um anseio do corpo discente em tê-la 

mais aconchegante, onde o alunado em seus momentos intervalares 

possam além de consultar, também descansar, além é claro dos espaços 

dos gabinetes de estudo individual e coletivo, e maior climatização, tudo 

isso com rede Wi Fi. 

Em relação a aquisição de novos títulos, foram adquiridas 

Bibliografias atualizadas para todos os cursos, tornando o acervo atual e 

com obras inéditas tanto física como virtuais, em algumas disciplinas. 

 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
Dimensão 7: Infraestrutura Física 

Anualmente a FAEF destina parte de sua receita em benefícios de 

ordem estrutural em seus espaços físicos. 

As ações para reformas são permanentes e atendem inicialmente a 

obediência aos Requisitos Legais e demais necessidades dos corpos 

docente e discente. 

Uma vez que no passado os resultados não foram positivos obtidos 

pela CPA relacionados a este item que corrobora para a manutenção da 
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qualidade, a Mantenedora em estreito planejamento com a Direção, tem 

olvidado esforços para reforma e reestruturação de alguns espaços físicos. 

O restaurante universitário recebeu novos fornecedores de lanches 

variados e refeições rápidas, atendendo a uma necessidade de docentes e 

discentes, em especial aqueles que frequentam a IES em turno noturno. 

No que diz respeito à Limpeza e Manutenção dos espaços físicos, o 

serviço do setor de limpeza tem atendido a contento a higienização de 

banheiros, salas de aula, e demais espaços de grande circulação de alunos, 

professores e colaboradores. 

Semestralmente as salas de aula recebem reforma de pintura além 

de manutenção nas carteiras, e ar condicionados. 

No que tange aos recursos áudio visuais, as deficiências, até o ano 

de 2016 eram uma realidade, pois, mesmo com a aquisição de novos data 

shows, ainda esses aparelhos eram insuficientes para atender a demanda 

de forma qualitativa. Tal questão se constituía em índice crítico de 

reclamação por parte do corpo docente e discente. 

Todavia, no ano de 2017 todas os cursos foram municiados com 

datas show, que são agendados pelos docentes quando da necessidade de 

sua utilização. 

Em 2017, o Núcleo de Prática Jurídica foi incorporado ao campus, 

com instalações mais modernas, maiores, com duas salas de mediação e 

arbitragem, sala de professor, sala de coordenação, área de atendimento 

geral e 2 salas de atendimento para casos que envolvam intimidade do 

assistido. 

O Hospital de Pequenos Animais e o Hospital de Grande Animais, 

ganharam reforços em equipamentos necessários para o atendimento e a 

realização de procedimentos cirúrgicos em animais, sendo que os 
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atendimentos são tanto para a população como para os animais dos 

discentes, docentes e técnicos administrativos. 

A Clínica de Psicologia, passou por remodelação, visando um melhor 

atendimento a todos, sendo considerada uma das melhores Clinicas Escola 

no Estado de São Paulo. 

Em 2017, foi ainda realizado alto investimento para a montagem do 

Laboratório de Anatomia Humana para o Curso de Enfermagem. 

Neste mesmo ano também foi realizado investimento para o 

Laboratório de Semiologia e Semiotécnico para o curso de Enfermagem. 

O Laboratório de citologia passou por manutenção sendo que os 16 

microscópios foram todos devidamente calibrados. 

O Laboratório de informática, foi reestruturado no que tange aos 

computadores, vindo agora a possuir 30 computadores, podendo ser 

utilizados por até 90 pessoas, bem como sua rede de acesso a internet 

passou por reestruturação de cabeamento e certificação. 

A entrada da faculdade foi revitalizada, com criação de espaços de 

convivência verdes, bem como a reformulação completa da entrada da 

Faculdade Os banheiros estão totalmente adaptados para atender os 

Portadores de Necessidades Especiais. Foram colocadas placas em braile e 

melhorou-se a qualidade da sinalização visual da Instituição. 

A Sala dos professores foi otimizada, de modo a se tornar uma das 

mais belas salas professores. Tal espaço isola o professor em uma área 

confortável e moderna, um espaço de descanso com poltronas e sofás 

confortáveis próprios ao descanso e isolamento docente. Ao mesmo tempo, 

os alunos podem agendar com os docentes atendimento personalizado. 
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Em relação a aquisição de novos títulos, foram adquiridas 

Bibliografias atualizadas para todos os cursos, tornando o acervo atual e 

com obras inéditas, em algumas disciplinas. 

Os espaços acadêmicos foram totalmente revitalizados. 

 

 

 
IV - AÇÕES DE AVALIAÇÃO 

 
O índice de satisfação dos alunos em todos os cursos da Faculdade 

FAEF apresentou um aumento significativo. 

A percepção de qualidade, promoção e detração dos curso são 

fatores importantíssimos que podem influenciar diretamente os resultados 

acadêmicos dos alunos, a adesão do corpo discente as atividades 

extracurriculares e de responsabilidade social, a recomendação dos cursos 

pelos alunos e admissões de novos estudantes. Tendo em vista essa 

importância, as Coordenações de Cursos realizaram detalhados relatórios 

dos resultados das avaliações institucionais, visando identificar o 

comportamento, necessidades, anseios e dificuldades encontradas pelo 

corpo discente deste Campus e registradas pelos mesmos nas avaliações 

institucionais. 

 

 

Professores 

Visando garantir a qualidade do ensino com íntima relação entre a 

teoria e prática encontrada no mercado, as Coordenações de Cursos 

buscam compor o corpo docente com profissionais que detenham a 

formação acadêmica em nível de stricto sensu aliada com a experiência de 
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mercado na área em que lecionam, ou seja, uma mescla de professores 

profissionais com profissionais professores. 

 
Infraestrutura 

Os Cursos utilizam salas de aulas climatizadas e possuem adequada 

iluminação, limpeza, conforto e acústica. As salas estão equipadas com um 

número confortável de cadeiras, com mesa e cadeira para o professor. 

A coordenações monitoram o funcionamento e o uso da 

infraestrutura, bem como engaja os docentes e os representantes dos 

discentes no processo de monitoramento de eventuais irregularidades. 

 
Coordenação 

As Coordenações de Cursos são realizadas por professores 

responsáveis pela gestão de seu curso, a relação com os docentes e 

discentes e representatividade nos colegiados superiores. 

Entre as atividades desenvolvidas pelos Coordenadores em 2017 

podemos citar: em conjunto com o NDE atualização da bibliografia e 

acompanhamento do Projeto Pedagógico dos Cursos elaboração do horário 

de aulas e supervisão de seu cumprimento, atualização dos planos de 

ensino dos Cursos e verificação de sua adequação ao Projeto Pedagógico 

dos Cursos. Em adição, foram acompanhados os sistemas de avaliação dos 

alunos, de avaliação institucional dos cursos e a avaliação docente feita 

pelos alunos, viabilização e acompanhamento de visitas técnicas e de 

eventos de extensão. 

No que diz respeito à interação entre as Coordenações de Cursos e 

corpo docente, os coordenadores inicialmente focalizaram esforços na 

análise dos comportamentos/posturas profissionais do corpo docente, 
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execução dos procedimentos e protocolos no que diz respeito às normas 

institucionais e cultura organizacional da FAEF. Em paralelo a esta 

atividade foi realizado também controle mensal do preenchimento dos 

diários de classe das disciplinas dos Cursos, monitoramento da 

pontualidade e assiduidade do corpo docente, acompanhamento do envio 

prévio para análise a posteriormente a impressão das provas e análise da 

qualidade das mesmas, constante incentivo e monitoramento da 

participação dos professores nos programas institucionais de capacitação. 

Ao fim do semestre, após análises de desempenhos e planejamento das 

atividades futuras as Coordenações de Cursos realizaram algumas 

recomendações para contratações e desligamento de docentes. 

As principais atividades da Coordenação de Curso relativas ao corpo 

discente foram referentes ao atendimento diário de estudantes para análise 

e solução de problemas, orientações, ajustes cabíveis em matrículas, 

análise de pedidos de acompanhamento especial para fins de justificativa 

de faltas, reingresso. Foram também realizadas visitas em salas para 

esclarecimentos de dúvidas com relação a cálculo de média e informações 

de procedimentos foram realizadas reuniões regulares com os Agentes 

Multiplicadores de Informações – AMI´s de cada turma, eleição de 

representante discente para o colegiado. 

Adicionalmente, as coordenações dos cursos dedicaram-se também a 

supervisionar as instalações físicas, laboratórios, sempre acionando as 

equipes responsáveis pela manutenção em caso de problemas. 

As coordenações também realizaram as divulgações de palestras, 

seminários, congressos, concursos em suas áreas de atuação de cada 

Curso. 
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Proposta de Melhoria 

 
 

Tendo por base as situações e problemas em potencial observados 

pelas Coordenações de Curso, bem como levando em consideração o 

resultado da Avaliação Institucional e os registros dos comentários de 

professores e colaboradores nas diversas reuniões que foram realizadas no 

semestre, um conjunto de ações que será implementado visando à 

melhoria dos processos educacionais. 

Dentre os principais procedimentos, incentivaremos ainda mais a 

participação em congressos/eventos e palestras, e assim aumentar a 

quantidade de visitas técnicas e/ou eventos externos ligados aos Cursos da 

FAEF. 

Com relação aos serviços e atendimentos aos alunos as seguintes 

políticas serão intensificadas: As coordenações dedicarão especial atenção 

para maximizar ainda mais o atendimento ao aluno, mantendo um contato 

contínuo com os representantes, enviando continuamente e-mail e ou 

mensagem por whatsapp, com oportunidades, notícias, para melhoria cada 

vez maior dos índices dos cursos. As dificuldades com relação ao acesso 

aos sistemas virtuais continuarão focados na ação preventiva e corretiva. 

As Coordenações de Cursos continuarão desempenhando suas 

funções atendendo aos tópicos supracitados, exercendo suas ação nas 

situações que surjam e resolvendo vários problemas, dentro do que é 

possível e legal. 

A perspectiva para os cursos são positivas e estaremos intensificando 

ações para mais projetos de iniciação cientifica e projetos de extensão, 

mobilizando discentes e docentes. 
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Outro fator extremamente importante e a continuidade das 

atividades interdisciplinares e transdisciplinares com o objetivo de uma 

cultura interdisciplinar. 

 
 

Análise dos Dados e das Informações 

Muito foi o investimento financeiro em infraestrutura e serviços, 

viabilizando-se salas de aula de alta padrão, todas contendo, aparelhos de 

ar condicionado, pisos de porcelanato, cadeiras amplas e confortáveis, para 

que as mesmas possam permitir com que os nossos alunos efetivamente 

gozem de uma das pétalas que sustentam o trabalho, qual seja, o 

oferecimento de uma infraestrutura de padrão mundial. 

A partir do que há muito vem sendo coletado pela CPA e seu 

processo de autoavaliação institucional a FAEF conseguiu empreender 

modificações significativas em seu cotidiano acadêmico e laboral. 

O processo de avanço nas melhorias infraestruturais, mas, acima de 

tudo, a prestação dos serviços foi fundamental. Isso é sensível com o 

próprio aumento da faculdade e do alcance desse índice em patamares 

relativamente altos para cada curso em execução. 

Percebe-se assim que a FAEF está em fiel cumprimento ao que define 

o contemporâneo PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). 

Atualmente estão em andamento importantes obras como a 

atualização de livros de praticamente todos os cursos. 

Outro aspecto relevante de reestruturação do espaço físico foi a 

melhoria em prol do atendimento com qualidade aos requisitos legais de 

acessibilidade. 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a 

Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, Caixa Postal: 61, Fone: (14) 3407- 

8000 . CEP. 17.400-000 - Garça/SP - Site: www.grupofaef.edu.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF 

 
Ciclo Avaliativo: Triênio 2015 - 2017 

 

A Secretaria Acadêmica, foi totalmente remodelada dentro de 

padrões de conforto mundiais, informatizada, com número satisfatório de 

colaboradores que, bem no hall de entrada da FAEF, permitindo um acesso 

facilitado a toda a comunidade acadêmica. 

Agora, a ideia é uma nova plataforma, cuja proposta é construir um 

ambiente colaborativo de compartilhamento de materiais educacionais 

produzidos por professores e que possam ser acessados por qualquer 

colega ou mesmo aluno imediatamente. Os materiais são avaliados por 

todos os alunos e um discente pode escolher livremente o material que 

venha a atender de modo mais específico as suas necessidades. 

Também ganhou reforço novas construções e reformas como é o caso da 

reforma de novos banheiros em altíssimo padrão, para todos os 

colaboradores, a criação de novos espaços de convivência, seja na entrada, 

seja no interior da IES; a construção de novos laboratórios. 

Permanecem em excelente funcionamento o Laboratório de 

Informática, com 30 computadores à disposição dos alunos, o mesmo 

consiste em verdadeiro âmbito de comodidade ao aluno, permitindo com 

que o mesmo vivencie a ambiência acadêmica sem ter de sair dos muros 

da faculdade. 

Todos os laboratórios da faculdade são equipados com computadores 

e com espaços completamente reformulados. 

Em 2017, foi ainda realizado alto investimento para a montagem do 

Laboratório de Anatomia Humana para o Curso de Enfermagem. 

Além do convênio com Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente o 

NPJ está finalizando um convênio com Tribunal de Justiça para implantação 

do Serviço de Apoio ao CEJUS para auxiliar na Assistência Judiciária as 

pessoas de baixa renda, reforçando a importância da Responsabilidade 
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Social da Instituição em seu objetivo que é o de ampliar e reverter os 

conhecimentos produzidos intra muros, em prol da melhoria da qualidade 

de vida da população carente de seu entorno. 

O Curso de Direito da FAEF possui um núcleo de prática jurídica onde 

são feitos atendimentos jurídicos para os que se enquadram nos termos da 

lei como hipossuficientes e não podem arcar com as custas e despesas 

judiciárias. O presente núcleo faz atendimento nas áreas do Direito de 

Família e Cível. 

Ações sociais foram desenvolvidas de modo transversal e ganharam 

proeminência social, como, por exemplo, as campanhas desenvolvidas pelo 

curso de Enfermagem no Outubro Rosa, Novembro Azul e Febre Amarela, 

trazendo a população mais para perto do conhecimento e do 

aprimoramento profissional. 

O Curso de Enfermagem ainda desenvolveu junto ao Rotaract Club, a 

“Ação Pela Vida”, onde foi realizado a aferição de pressão arterial, testes 

de glicemia e Orientações sobre a saúde pública. 

O projeto, “FAEF vai a Praça” e “Caravana da Cidadania” foram 

pensados nessa perspectiva, de proporcionar aos alunos uma oportunidade 

de vivencia profissional. Os projetos acima mencionados, objetiva oferecer 

atendimento e orientação a toda a população, por intermédio dos alunos e 

professores de todos os cursos, que saem de dentro dos muros acadêmicos 

e vão até a população, quer na cidade de alocação da FAEF – Garça (FAEF 

vai a Praça), quer em outras Comarcas (Caravana da Cidadania). 

Foi desenvolvido pelo Curso de Enfermagem um trabalho junto a 

população da cidade vizinha de Vera Cruz, onde os alunos inicialmente 

realizaram a triagem, após fizeram o levantamento estatístico, para depois 

realizar o diagnóstico, finalizando com a orientação aos atendidos. 
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Por sua vez o Curso de Psicologia também na cidade vizinha de Vera 

Cruz, realizaram o atendimento da população, e assim procederam o 

encaminhamento dos mesmos para a Clinica Escola de Psicologia, onde 

iniciou-se o tratamento das pessoas. 

O curso de Direito, realizou visitas técnicas sendo uma no Museu do 

Crime na Academia da Polícia Civil em São Paulo; uma visita técnica no 

Tribunal de Justiça de São Paulo; e uma visita técnica no Tribunal Regional 

do Trabalho em Campinas. 

Pelo Curso de Enfermagem, foi realizado visitas técnicas sendo uma 

no Hemocentro da cidade de Marília; outra no Asilo Casa do Caminho 

também na cidade de Marília, e ainda participou da Feira da Saude, 

realizado na cidade de Vera Cruz, desenvolvendo atividades de 

conscientização à prevenção de doenças crônicas e orientando ainda sobre 

Hepatite. 

Os Cursos da FAEF trabalham semestralmente com inúmeros 

projetos voltados para o atendimento à comunidade, com o objetivo de 

fortalecer a responsabilidade social de seus alunos e da Instituição como 

um todo, além de fortalecer a prática profissional aliada aos grandes 

problemas que a comunidade possui, revertendo desta forma o 

conhecimento da sala de aula, em prol do social. Dentre os projetos 

destacam-se: 

- Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF, onde todos os cursos são 

envolvidos em atividades teóricos práticas, envolvendo toda a comunidade 

discente e também toda a sociedade civil. 

- Núcleo de Prática Jurídica: órgão extensionista do curso de Direito, 

voltado para a prestação de assistência jurídica, advocacia e consultoria 

gratuitos à comunidade hipossuficiente que pode dispor da segurança 
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desta orientação em suas demandas junto ao Poder Judiciário. Este 

atendimento é realizado pelos alunos do eixo profissionalizante do curso 

(7º ao 10º semestre). Em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. 

- Projeto “FAEF vai a Praça” e “Caravana da Cidadania”: o qual se 

propõe a ser uma verdadeira intervenção de ações de todos os cursos na 

vida de famílias carentes, com orientações. 

- Projetos “S.O.S.´s”   onde  são realizados  os  cursos de  língua 

portuguesa,  matemática para os discentes e também para toda a 

comunidade civil, que desejam melhorar seus conhecimentos nestas áreas. 

Além disso se propõe a FAEF em oferecer uma educação de alto 

padrão acadêmico, com  experiências  internacionais   de ensino,  mas, 

sobremaneira, garantir o desenvolvimento profissional de seus alunos, 

assumindo uma filosofia    de ensino   pragmática, a FAEF busca o 

empoderamento de seus alunos de forma que, ao final do curso, o egresso 

esteja apto a aplicar os conhecimentos apreendidos no desenvolvimento 

das capacidades fomentadas por cada uma das disciplinas de sua matriz 

curricular. 

Como exemplo deste propósito, percebe-se a multiplicação de cursos 

de extensão, em quantidade superior ao ano de 2016, bem como a 

quantidade de trabalhos na seara da iniciação científica, mediante o fiel 

funcionamento do programa PIC (Programa de Iniciação Científica). 

Na trilha de se tornar uma referência educacional, a FAEF em 2017 

passou a oferecer gratuitamente para todos os alunos da rede pública o 

chamado “Aulão do Enem”, uma preparação aos alunos para o exame do 

ENEM com vídeos, aulas ao vivo, materiais etc. 
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Dessa feita, a concepção que norteou a decisão inicial e os trabalhos 

que a ela se seguiram esteve vinculada à expectativa desses educadores 

de que esse curso superior venha: 

• Conter o êxodo dos jovens que buscam em outras cidades obter a 

formação universitária que desejam seguir. 

• Permitir aqueles, da própria região, disputar um maior número de 

vagas iniciais oferecidas pelos cursos superiores. 

• Oferecer oportunidades de ampliação de conhecimentos a uma 

parcela da população, de forma a lhe abrir novas perspectivas de trabalho. 

• Gerar ideias e informações que possam contribuir para a melhoria 

das condições culturais e educacionais do município de Garça e da região 

amazônica. 

• Existir como uma IES e um epicentro referencial da cidade de Garça, 

em termos de conhecimento e soluções aos problemas sociais e ao 

mercado. 

De um modo geral, a FAEF caminha no sentido de fazer com que o 

aluno se valha da sua profissão como um instrumento de justiça e 

desenvolvimento da cidadania, valendo-se de uma sólida formação geral, 

humanística e axiológica, implementando ações que contribuam para o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil, respeitando as peculiaridades 

étnico-raciais e os direitos humanos, contribuindo para o desenvolvimento 

da cidadania. 

Além da absorção da prática profissionalizante, o aluno vai prestar 

grande serviço à comunidade e suas famílias, colaborando com a 

celeridade da justiça. 
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A autoavaliação da FAEF reflete seu compromisso com a sociedade 

em geral e com as mudanças do mundo moderno, no sentido de 

incrementar ações que propiciem novas realidades. 

Assim a FAEF conclui que o processo de avaliação consiste em um 

instrumento importante de elevação da qualidade do trabalho acadêmico e 

condução à construção de uma instituição de ensino produtora e crítica 

sobre a função social educacional, permitindo a melhoria continua dos 

processos e o planejamento de ações no âmbito político-acadêmico. 

A seguir, apresentamos: 
 
 

ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Potencialidades 

- A existência de políticas na área do ensino explicitadas no PPI e no 

PDI; 

- Aumento significativo de convênios na área de estágio; 

- Realização de processo seletivo para admissão de docentes; 

- Crescimento do número de mestres e doutores no quadro docente; 

- A regularidade da avaliação docente/discente e de coordenadores; 

- A heterogeneidade de cursos ofertados semestralmente; 

- A existência de políticas de investimentos na titulação docente; 

- A regularidade na oferta de cursos de graduação; 

- A reformulação de todos os projetos pedagógicos; 

- A presença de componente curricular TCC na totalidade dos cursos; 

- A implementação de novas metodologias de avaliação do processo 

ensino/aprendizagem. 

 
Fragilidades 
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Predominância do ensino tradicional por alguns docentes; 

A oscilação entre a ausência e o excesso de rigor dos professores nos 

processos de avaliação da aprendizagem dos alunos; 

Falta de disponibilidade dos docentes para participar de programas 

de educação continuada; 

O alto índice de evasão em alguns cursos de Graduação. 

 
 

Recomendações da CPA 

Consolidação do programa de educação continuada para professores 

ingressantes; 

Investimento em condições administrativas e acadêmicas para 

implementação das diretrizes do MEC; 

Criação de  mecanismos voltados  para o   aprofundamento da 

articulação ensino-pesquisa, ensino-extensão, graduação e pós-graduação; 

Consolidação  das  políticas  voltadas   para   as atividades 

complementares, especialmente   as de estágio,  monitoria e iniciação 

científica, como atividades essenciais articuladas ao ensino; 

Aperfeiçoamento da política de divulgação da instituição e dos cursos, 

tendo em vista o contexto, a oferta e a demanda de cursos em eventos 

internos ou externos; 

Implantação de uma política institucional de avaliação de 

desempenho dos estudantes; 

Adoção de uma metodologia de ensino que valorize 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; 
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Adoção das três dimensões: Organização Didático-Pedagógica, Corpo 

Social e Instalações Físicas como indicadores de acompanhamento e 

avaliação permanente dos cursos; 

Implementação de ações coletivas na construção dos projetos 

pedagógicos dos cursos; 

Criação de políticas de incentivo para os cursos com maior índice de 

evasão; 

Promoção de estudos e propostas de estratégias sobre o sistema de 

avaliação da aprendizagem especificamente no que se refere ao 

estabelecimento de critérios que sejam adequados às exigências do MEC; 

Promoção de políticas de consolidação dos cursos tecnológicos; 

Criação de indicadores de qualidade de ensino, com vistas a um 

melhor desempenho dos egressos no mercado de trabalho; 

Realização de atividades (seminários, oficinas e palestras) de 

conscientização para valorização do ENADE, com vistas à obtenção de 

melhores resultados. 
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ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) 

Potencialidades 

- A situação regional, ao mesmo tempo em que se constitui um 

entrave ao crescimento da pós-graduação, representa um enorme 

potencial de demanda, quer de programas acadêmicos, para a 

capacitação de docentes, quer de programas profissionais para o 

setor público e privado, pois muitas áreas do conhecimento, 

importantes para o desenvolvimento regional, não são contemplados. 

- A existência de políticas institucionais com dotação orçamentária de 

para capacitação docente; 

- Atendendo a legislação vigente a FAEF tem seus cursos de pós- 

graduação lato sensu cadastrados no INEP; 

- Oferta de cursos nas áreas de conhecimento em que atua; 
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- Parcerias com instituições reconhecidas que apresentam demandas 

significativas para realização de cursos; 

- Parcerias com as instituições coligadas a FAEF; 

 

Fragilidades 

- No que tange a pós-graduação lato sensu, a Região, apresenta os 

menores índices do País, ou seja, o maior número de Cursos de 

Especialização. 

- Esta assimetria regional que se mantém há décadas e cujo 

enfrentamento faz parte das diretrizes do Plano Nacional de Pós- 

Graduação, afeta substancialmente o crescimento da pós-graduação. 

Apesar dos esforços e dos investimentos que vêem sendo feitos no 

Programa Institucional de Capacitação Docente, através da 

concessão de bolsas de estudos para professores que são 

estimulados para cursar, os custos elevados em comparação com o 

processo de titulação local e, ainda, o risco representado pela 

possibilidade do não retorno do professor após a conclusão do curso, 

fato já ocorrido em diversos casos, felizmente em percentual 

pequeno, dificultam o processo e comprometem os resultados; 

- Os altos custos de pessoal e de infraestrutura, que são necessários 

para manter os cursos de pós-graduação latu sensu, de forma que as 

mensalidades dos alunos não são suficientes para cobri-los e, em 

conseqüência disso, passam a ser absorvidos como investimento e 

contribuição ao desenvolvimento da ciência e do conhecimento; 

- Falta estrutura adequada para atender alunos com deficiência. 

 

Recomendações da CPA 
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- Manter o investimento, no Programa Institucional de Capacitação 

Docente, priorizando a formação dos docentes em áreas do 

conhecimento e linhas de pesquisa; 

- Ampliar os convênios de cooperação internacional, visando a 

capacitação de docentes em alto nível e a ampliação da produção 

intelectual dos docentes já titulados; 

- Investir na assinatura de bases de dados científicos nacionais e 

internacionais; 

- Implantar o Banco de Dados da produção intelectual docente visando 

ampliar a divulgação do conhecimento produzido; 

- Manter a integração com as demais Instituições de Ensino Superior 

do Estado de São Paulo para potencializar as iniciativas de 

capacitação docente, através do desenvolvimento da pesquisa e da 

produção de conhecimentos; 

- Investir na qualificação das publicações científicas institucionais; 

- Desenvolver estudos sobre política de preços para os cursos de pós- 

graduação lato sensu; 

- Criação de mecanismos de integração com os Centros Acadêmicos; 

- Revisão nos processos de composição das turmas de pós-graduação 

lato sensu; 

- Revisão das normas acadêmicas dos cursos de pós-graduação lato 

sensu; 

- Edificar os nichos de mercado para “novos” cursos; 

- Criar um sistema de divulgação profissional dos cursos; 

- Estabelecer políticas de atendimento igualitário a alunos de 

graduação e pós-graduação; 
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- Revisão dos processos de gestão acadêmica e administrativa dos 

cursos de pós-graduação; 

 

PESQUISA 

Potencialidades 

- Ampliação dos Núcleos de Estudos e Pesquisas; 

- Reorganização do Programa de Iniciação Científica adequado ao 

PIC/BIC; 

- Celebração de convênios com entidades nacionais e estrangeiras; 

- Criação do Banco de Dados da Pesquisa; 

- Existência do Comitê de Ética; 

- Políticas institucionais de Pesquisa. 

 

Fragilidades 

- Baixo investimento em bolsas de Iniciação Científica; 

- Demora exacerbada nos tramites institucionais para aprovação dos 

projetos de Pesquisa; 

- Número reduzido de publicações anuais da parte dos docentes 

pesquisadores. 

 
Recomendações da CPA 

- Implantação de programas de premiação aos docentes 

pesquisadores; 

- Ampliação do número de publicações anuais para cinco relatórios de 

pesquisa e cinco livros; 

- Inserção das publicações no Portal da FAEF; 

- Ampliar a divulgação do programa de bolsas de iniciação científica; 
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- Ampliar o número de bolsas de iniciação científica; 

- Consolidação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica; 

- Estruturação do Concurso de Bolsas  de  Iniciação Científica de 

maneira a torná-lo mais ágil; 

- Implementação de políticas de valorização da Pesquisa no âmbito da 

faculdade; 

 
 

 

 

 

EXTENSÃO 

Potencialidades 

- Consolidação e relevância dos Programas de Extensão Universitária; 

- Inserção de alunos voluntários nos projetos de Extensão; 

- Realização e participação em eventos nacionais e internacionais; 
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- Participação da Extensão com projetos e ações de responsabilidade 

social; 

- Docentes qualificados nas clínicas; 

- Atualização permanente dos equipamentos específicos das clínicas; 

- Conservação e limpeza dos móveis e utensílios das clínicas. 

 
 
 

Fragilidades 

- Ausência de valorização das atividades desportivas na instituição; 

- Pouco envolvimento docente nas ações de Extensão; 

- Pouca divulgação das ações de Extensão nas comunidades interna e 

externa; 

- Pouca articulação com a pesquisa e com o ensino. 

 

Recomendações da CPA 

- Instalações adequadas para o funcionamento, dos projetos de Ação 

Comunitária; 

- Fortalecimento das ações do Núcleo de Extensão e Ação Comunitária 

- NEACO e das atividades desportivas; 

- Avaliação dos impactos das ações de Extensão nas comunidades 

interna e externa; 

- Inclusão da Extensão nos Projetos Pedagógicos dos cursos; 

- Criação de mecanismos voltados para o aprofundamento da 

articulação ensino-pesquisa, ensino-extensão, graduação e pós- 

graduação; 

- Maior presença da Extensão nos Projetos Pedagógicos dos cursos. 
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INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 
Potencialidades 

- Infraestrutura de redes de computadores; 

- Acesso à Internet e Intranet por parte do Corpo Docente, Discentes e 

Técnico-Administrativo; 

- Consolidação do Sistema Acadêmico; 

- Informatização do sistema de solicitação de aquisição de acervo ao 

docente; 

- Regulamento da Biblioteca; 

- Guia do usuário; 
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- Manual de normalização de trabalhos acadêmicos. 

 

Fragilidades 

- Investimentos na aquisição, manutenção e atualização dos 

equipamentos e acervos; 

- Ampliação (construção, reforma e manutenção), funcionalidade e 

adequação dos espaços físicos; 

- Melhoria da Rede Wireless em todos os ambientes; 

- A conservação e higiene dos espaços internos e externos de 

utilização e circulação da comunidade acadêmica; 

- Multiplicidade de atividades em alguns setores da área meio, bem 

como desvio ou ausência em outros; 

- Comunicação interna ineficiente; 

- Fragmentação da rede acadêmica de computadores; 

- Ausência do livre acesso ao acervo da Biblioteca. 

 

Recomendações da CPA 

- Ampliação e adequação dos espaços da biblioteca; 

- Melhoria da conservação e higiene dos espaços internos e externos; 

- Consolidação do sistema de informações, integrando os sistemas em 

uma única base de dados; 

- Implantação de um plano de impressão corporativa de documentos. 

Diante do exposto, observa-se que a missão da Instituição foi 

cumprida e que as ações consignadas no PDI não somente consolidaram- 

se, mas expandiram-se, denotando o crescente fortalecimento e 

desenvolvimento da FAEF. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A cada ciclo avaliativo, com a tabulação dos dados e elaboração do 

Relatório, a CPA constata que, através de suas atividades de pesquisa, é 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a 

Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, Caixa Postal: 61, Fone: (14) 3407- 

8000 . CEP. 17.400-000 - Garça/SP - Site: www.grupofaef.edu.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF 

 
Ciclo Avaliativo: Triênio 2015 - 2017 

 

desencadeado o autoconhecimento da instituição em seus aspectos 

administrativos e acadêmicos. 

É o momento de reconhecer suas fragilidades, trabalhar em prol da 

manutenção e aprimoramento de suas qualidades, fatores que 

desencadeiam satisfação nos segmentos acadêmicos. 

Houve profundas modificações em relação a alguns espaços físicos, 

de modo a proporcionar aos alunos e professores um suporte qualitativo 

para o bom desenvolvimento das práticas pedagógicas de sala de aula. 

Destacamos como pontos importantes e que devemos reforçar como 

produto deste processo de pesquisa, os seguintes a saber: 

 
- O acesso online de toda a documentação discente e docente, bem 

como a facilidade de comunicação; 

 
- Reforma do hall de entrada, banheiros, vestiários, reforma de salas, 

reforma de laboratórios; 

 
- Reforma de das salas de aula que necessitem; 

 
 

- Maior oferta de lanches e rápidas refeições nos espaços de 

alimentação; 

 
- Aquisição de novos títulos para todos os cursos; 

 
 

- Nova sinalização nos espaços institucionais, como piso tátil e 

sinalização em braile; 



SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a 

Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, Caixa Postal: 61, Fone: (14) 3407- 

8000 . CEP. 17.400-000 - Garça/SP - Site: www.grupofaef.edu.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF 

 
 

RELATÓRIO FINAL DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF 

 
Ciclo Avaliativo: Triênio 2015 - 2017 

 

- Novos programas sociais envolvendo docentes, discentes e egressos; 

 
 

- Diversos cursos de formação de colaboradores; 

 
 

- Reformas nos banheiros para atendimento aos portadores de 

necessidades especiais. 

 
- Um sistema avaliativo que garanta o cumprimento da matriz 

curricular e dos planos de ensino, bem como proponha um aprendizado 

ativo. 

 
- O fortalecimento de experiências acadêmicas e práticas, com a 

multiplicação de cursos de extensão, atividades complementares; cursos 

de férias, com a presença da sociedade; e a grande quantidade de projetos 

de pesquisa. 

 
Decerto, ainda há muito o que se trabalhar em razão de melhorias 

rumo à excelência. De fato, 2017 foi um ano de grande crescimento e 

aprimoramento para esta IES. 

Após a apropriação dos resultados pela CPA, reputamos como 

imprescindíveis, a implementação de algumas ações para melhorias, em 

áreas de natureza acadêmica e física, que tem demandado de forma 

recorrente um olhar diferenciado para sua realização, que denotam, além 

da continuidade de investimentos, o comprometimento contínuo da FAEF 

em oferecer padrão acadêmico para a qualificação profissional de seus 

alunos. 

Seguem abaixo, as recomendações para melhorias: 
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- Área de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

1. Intensificação às atividades de extensão; 

2. Maior engajamento docente na metodologia ativa de ensino voltada a 

competências e constante melhoria no cumprimento de seus deveres 

administrativos, o que já se percebeu uma melhoria significativa em 2017; 

3. Melhor  apropriação por parte dos docentes das ferramentas e 

plataformas informacionais que lhes estão à disposição. 

 
- Área Administrativa: 

1. Intensificação dos serviços de segurança; 

2. Aprimoramento do atendimento pela Secretária e Tesouraria; 

 
 

- Infraestrutura: 

1. Continuidade dos investimentos, para que o prédio esteja 

integralmente incorporado dentro do padrão mundial; 

2. Construção de novos laboratórios; 

Salvo melhor juízo, este é o relatório. 

 
 

Garça/SP, 31 de janeiro de 2017 

 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FAEF 


