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I - DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
 

 
Nome/Código da IES: FACULDAE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA de GARÇA – 1505 

 

Caracterização da IES: Instituição privada sem 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 

FAMED.  

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 

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. 
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Composição da CPA 
 

 

 

Nome Segmento que representa 

Caio Celso Nogueira Almeida  Sociedade Civil 

Patrícia de Sousa Cerqueira Corpo Discente 

Dayse Maria Alonso Shimizu Técnico Administrativo 

Márcio Roberto Agostinho* Técnico-administrativo 

Euceny Caroline Pedroso Rodrigues Corpo Discente 

Priscilla dos Santos Bagagi Corpo Docente 

Anderson Cêga Corpo Docente 

Wilson Novaes Mattos Sociedade Civil 

* Coordenador da CPA 

 

 

Período de mandato: 2010-2012 

 

Ato de designação da CPA: Portaria FAEF nº 13 -C/2012 
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II – 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 

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; infra-estrutura 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 FAMED, mantida pela 

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

informações oriundas da aplicação dos formulários de: Auto-avaliação do 

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

professores pelo aluno, Avaliação da Instituição pelo Corpo Técnico-
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Administrativo e Auto-Avaliação, Avaliação da Instituição pela Comunidade 

e Auto-Avaliação e Avaliação da Instituição pelo Egresso e Auto-Avaliação, 

procurando atingir, portanto, os elementos formadores e participes da 

Instituição, objetivamente e subjetivamente, as dimensões do SINAES. 

A FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DE GARÇA 

mantém o curso de Medicina Veterinária. O curso mantido pela FACULDADE 

DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DE GARÇA - FAMED foi 

concebido 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. 

Estas pesquisas direcionaram o perfil do Curso de Medicina 

Veterinária, 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 FAMED tem 

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, se caracteriza por atividades 

típicas dos municípios instalados em regiões agrícolas: agroindústrias, 

empresas agrícolas, comércio, cooperativas, associações, etc. A FAMED 

atua como catalisador das questões profissionais vividas por seus alunos, 

partindo esta realidade próxima, para desenvolver seus conteúdos de 

ensino abrangentes e 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. 
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A preocupação expressa nas propostas pedagógicas privilegia o 

desenvolvimento do raciocínio dos universitários matriculados no curso da 

FAMED, 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. Conseqüentemente, 

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, sabe lidar com as mudanças 

nos procedimentos administrativos, econômicos e metodológicos, podendo, 

inclusive, ser um agente propulsor dessas mesmas mudanças. 

Por tudo que foi aduzido, o curso de Medicina Veterinária da FAMED 

foi projetado 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 idéia que vem norteando a FACULDADE DE MEDICINA 

VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DE GARÇA - FAMED, 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 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. 
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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 uma atividade 

permanente de reflexão sobre as ações desenvolvidas pelo corpo 

administrativo e pedagógico, visando a excelência do ensino, o 

aperfeiçoamento da formação profissional e a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à comunidade, daquilo relatado anteriormente. 

A Avaliação Institucional não pode ficar restrita apenas ao 

administrativo, mas deve levar em consideração o conjunto de aspectos 

indissociáveis das múltiplas variáveis necessárias a sua realização, isto é, 

ao ensino ministrado, à produção acadêmica e à sociedade. 

 

III - CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAMED/ACEG  
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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 Auto-Avaliação 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 FAMED 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 

reformulação de processos e políticas de 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 busque desenvolvimento e qualidade”.  

Buscando atingir seus objetivos, a FAMED participa do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior através dos três processos 

diferenciados de avaliação: 

 Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES);  

 Avaliação do cursode Graduação (ACG);  

 Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 
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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. 

Abordam dimensões e indicadores específicos, com o objetivo de identificar 

as potencialidades e insuficiências do curso e instituição, promovendo a 

melhoria da sua qualidade e relevância – e, por conseqüência, da formação 

dos estudantes – e, ainda, fornecendo à sociedade informações sobre a 

educação superior no país. 

A auto-avaliação, assim, constitui um componente central que 

confere estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas 

IES, integrando todos os demais componentes da avaliação institucional, 

entendendo-se auto-avaliacão como um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise e síntese das dimensões que definem a instituição. 

Seu caráter diagnóstico e formativo de auto-conhecimento deve permitir a 

reflexão sobre as prioridades estabelecidas no Projeto Pedagógico 

Institucional.  

A prática da auto-avaliação 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 atores em um processo de reflexão e 

autoconsciência, devendo inclusive inserir a participação da comunidade 

externa usuária. 

Os princípios mais importantes da Auto-Avaliação Institucional que 

explicam a natureza deste processo, sua necessidade para o 
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desenvolvimento institucional e razão de ser, são expressas pelos objetivos 

fundamentais de Auto-Referência, Auto-Análise e Auto-Desenvolvimento.  

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 Auto-Referência dos problemas e da 

realidade institucional é um objetivo fundamental, pois todo processo 

genuíno de Auto-Avaliação 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 

valorizando a análise histórica de outros momentos avaliativos vividos na 

instituição.  

É fundamental em um processo de Auto-Avaliação ocorrer a 

participação efetiva da comunidade institucional, pois esta assegura a 

Auto-Análise: 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 Auto-Análise, 

coletando, analisando e emitindo parecer frente às informações levantadas 

em entrevistas coletivas em uma perspectiva sócio-qualitativa.  

Outro objetivo fundamental da Auto-Avaliação Institucional explicita 

a natureza do processo que é a necessidade de potencializar e desenvolver 

as pessoas da instituição e, conseqüentemente a própria instituição.  

O próprio ato de avaliar é um momento intencionalmente pedagógico 

e de potencialização dos recursos humanos, tomando-se como Auto-

Referência, e alcançando a Auto-Análise para assim se desenvolver e 
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buscar a excelência. O Auto-Desenvolvimento 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 Auto-

Avaliação Institucional, a FAMED planeja as etapas desse processo a fim de 

alcançar sucesso, sendo estas: preparação; elaboração do projeto; de 

organização do processo; de condução do processo; resultados e informes; 

validação e plano de ações.  

Compreende-se a Auto-Avaliação Institucional como mecanismo de 

produção, desenvolvimento científico e de juízo de valor sobre a 

universidade, o processo avaliativo, as relações humanas 

institucionalizadas, dentre outros.  

A Auto-Avaliação 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 universidade 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 
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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 auto-avaliação na FAMED é da Comissão Própria de 

Avaliação, bem como a elaboração do Relatório Final e sua posterior 

divulgação. 

Constituem princípios norteadores da Avaliação Institucional da 

FAMED: 

 globalidade: leva em consideração o conjunto de aspectos 

indissociáveis das múltiplas variáveis do processo. 

 respeito à identidade institucional: deve contemplar as 

características específicas da instituição e da região em que se encontra. 

 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/FAMED 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.  
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Atuação da CPA da FAMED/ACEG 
 

 

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

coordenação, supervisão e execução do sistema interno de auto-avaliação, 

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 auto-avaliação 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 do cursodeve conter, em seu 
roteiro, elementos próprios da avaliação da instituição. 

 
 

 

E, ressalta ainda que:  
 
 
 

Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que 
permite a auto-análise 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/FAMED, por meio 

de reuniões semanais durante este período para elaboração de pré-projeto 

de Avaliação Institucional da Faculdade.  

A Avaliação Institucional da FAMED foi pensada e vem sendo 

conduzida como um processo permanente, democrático e participativo de 
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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 

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 

auto-gestão, em que os resultados obtidos forneçam, continuamente, 

subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e 

projetos acadêmico-institucionais. 

 

Objetivos Gerais e Específicos da CPA/FAMED 
 

 
O objetivo geral da CPA da FAMED é a construção 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 auto-gestão em 

todas as instâncias. 

 

    E, os específicos são: 

- Viabilizar um processo permanente de análise e debate sobre o 

Projeto Pedagógico Institucional da FAMED. 

- 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 dos 

programas e projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão. 
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- Promover e estimular a implementação de processos avaliativos em 

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

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 Auto-avaliação da FAMED/ACEG 
 

O Projeto de Auto-Avaliação Institucional 2010-2012, proposta e 

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

FAMED, deixa claro que é preciso tornar significativo o processo de Auto-

Avaliação Institucional na FAMED, 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 auto-

conhecimento; 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 Auto-Avaliação Institucional da FAMED abrange o 

diagnóstico e a análise do curso de graduação (ensino, pesquisa e 

extensão), e de pós-graduação. 

Para dar início ao processo de auto-avaliação institucional o Projeto 

de Auto-Avaliação, assim intitulado, deve possuir finalidades claramente 

definidas, articuladas a um referencial teórico previamente estabelecido 

que direcione metodologias e estratégias de ação, considerando as 
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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 

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. 
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Objetivos Gerais e Específicos da Auto-avaliação da FAMED/ACEG 
 

 

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; 

 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 auto-crítica 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 
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decisão e mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas, com foco 

na qualidade; 

 Avaliar a qualidade do curso 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: 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 infra-estrutura. 

 Atualizar e aprimorar os instrumentos de avaliação existentes. 

 
 

Metodologia  
 

 

O Roteiro de Auto-Avaliação Institucional do SINAES estabelece 

mecanismos para a definição do material e metodologias a serem 

empregadas para a realização da Auto-Avaliação, alicerçada nas dez 

dimensões e outras que a instituição julgar relevantes.  

Esse roteiro compreende três etapas básicas para a elaboração do 

projeto: a preparação, o desenvolvimento e a consolidação. A preparação 

consiste na elaboração do projeto (planejamento) e sensibilização. Essa 

etapa é a do momento, que vem sendo conduzida através de leituras, 
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tomada de conhecimentos dos documentos próprios (Projeto de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Projeto 

Pedagógico dos Cursos, avaliações passadas, etc.), dos documentos do 

Sinaes, sensibilização por palestras, reuniões, seminários, etc., a qual, 

juntamente com a documentação analisada, norteará a metodologia para o 

desenvolvimento e consolidação. 

Como material o projeto utilizará para a coleta de dados formulários, 

questionários, indicadores com base nos dados do Censo da IES, 

quantitativos e qualitativos. A coleta de dados para as consultas foi feita 

através de quesitos que contemplassem as dimensões dos SINAES, 

identidade institucional e suas experiências passadas de Auto-Avaliação. 

Contudo, deve-se ter a preocupação com a elaboração do material, pois, 

com se observou em experiências passadas e nos exemplos de outras 

instituições, os formulários e questionários devem priorizar a objetividade, 

não sendo exaustivos pela sua dimensão. Devem ser curtos e objetivos, 

mas sem prejuízos aos dados coletados. É importante destacar que isso 

será possível graças à adoção de métodos coleta de dados da forma 

qualitativa, tanto nestes formulários como pela via eletrônica. 

Com base nisso, nos apontamentos do roteiro de auto-avaliação e as 

dimensões dos SINAES, a Tabela 1, a seguir, explicita as categorias de 

análise e o detalhamento dos indicadores considerados como os mais 

significativos e passíveis de serem avaliados pela Comissão Própria de 

Avaliação Institucional da FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 

ZOOTECNIA DE GARÇA - FAMED. 

 

Categoria de 
Análise 

Indicador Critérios 

CONCEPÇÃO DE 
INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO 

 

Projeto Institucional da formação do professor 
Projeto Pedagógico do curso de graduação e 
pós-graduação 
 

Adequação da Proposta 
Pedagógica e do Projeto 
de Formação do 
Professor e dos Projetos 
Pedagógicos do curso às 

Diretrizes curriculares e 
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à Proposta Pedagógica 
 

 
RELAÇÃO FAMED/ 

COMUNIDADE/ 
EXTENSÃO 

 
Organismos internos de prestação de serviços 

à comunidade 
Projetos sócio-educativos 
Difusão cultural 
Relações com órgãos públicos e privados 

Adequação dos projetos 
de extensão às 

necessidades da 
comunidade interna e 
externa 
 
 

PESQUISA 

 
Articulação entre Ensino, Pesquisa, Extensão. 
Programas e projetos institucionais 
Projetos de Iniciação Científica 
Produção científica dos docentes 

Quantidade e qualidade 
de pesquisas 
desenvolvidas na 
Instituição 
Relevância das 
pesquisas para o 
aprofundamento do 

conhecimento 

INFRA-ESTRUTURA 
E RECURSOS 
TÉCNICOS 

Instalações: Sala de aula, Sala de orientação 
de monografia, Sala para atendimento do 
aluno, Relação aluno/sala de aula, 
Laboratórios, Biblioteca, Banheiros/vestiário, 
Estacionamento, Espaços culturais e de lazer, 

Espaços individualizados para trabalhos 

docentes, Equipamentos eletrônicos de 
informática, Recursos audiovisuais, Material de 
laboratório, Preservação e controle do 
patrimônio, Reprodução gráfica, Cantina. 

Manutenção e 
conservação 
Ampliação para 

atendimento da 

demanda. 
 

RECURSOS 

FINANCEIROS 

Recursos provenientes da mantenedora (ACEG) 
para gestão da Faculdade 
Recursos provenientes da Mantenedora para 
manutenção do Projeto de Avaliação 
Institucional 
Recursos provenientes da Mantenedora para 
aplicação em projetos institucionais 

Recursos provenientes da Mantenedora para 
aplicação nos projetos dos Cursos 
Recursos provenientes da Mantenedora e de 

órgãos de fomento para projetos de pesquisa e 
Iniciação Científica 
Recursos provenientes da Mantenedora para 
projetos de extensão 

Provimento das 
necessidades de acordo 
com os projetos 

GESTÃO 

Plano Diretor 
Gerência Administrativa 
Espaços gerenciais 
Mecanismos de tecnologia e de informação 
Avaliação interna: auto-avaliação e egressos 

Avaliação externa: de órgãos de classe e do 
MEC 
Convênios 
Estrutura Organizacional 
Integração entre os órgãos colegiados, 

acadêmicos e administrativos. 
Sistema de comunicação 

Política de capacitação e desenvolvimento de 
Recursos Humanos (docente e técnico-
administrativo) 

Da Instituição  
Da Política de 
Desenvolvimento de RH 
se a Avaliação é 

utilizada para definir 
políticas de intervenção 

CORPO 
DOCENTE 

Titulação acadêmica 
Regime de trabalho 

Plano de Carreira 
Condições adequadas de 
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Experiência docente 
Outras atividades profissionais 
Desempenho docente 
Relacionamento interpessoal no trabalho 
Formação continuada 

Produção científica 

trabalho 
Incentivo à produção 
científica e à formação 
continuada 

CORPO 

DISCENTE 

Processo seletivo 
Relacionamento aluno-professor 
Perfil profissional desejado 

Evasão 
Profissional formado-mercado de trabalho 

Egressos 
Satisfação com o curso e com a formação 
recebida 
Perfil socioeconômico 
Monitoria-iniciação profissional 
Participação em projetos e pesquisa e Iniciação 

Científica 
Enade 
Iniciação Científica 
Pesquisa  

Diagnóstico do ingresso 
para traçar seu perfil 
Valor agregado entre 
processo seletivo e 
ENADE 

CORPO 
TÉCNICO- 

ADMINISTRATIVO 

Domínio das funções setoriais pelas chefias 
Adequação do funcionário à função exercida 

Unidade de ação quanto às normas 
administrativas da instituição 
Política de Qualificação 
Relacionamento interpessoal no trabalho 
Segurança do Campus  
Limpeza do Campus 

Plano de Carreira 

Condições adequadas de 
trabalho 
Relação dos ingressos x 

formandos 

ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR 

Coerência entre a Proposta Pedagógica das 
Faculdades e os Projetos Pedagógicos dos 
cursos 
Relevância das disciplinas na estrutura 
curricular 
Adequação da estrutura curricular aos 

objetivos do curso 
Coordenação dos cursos 

Atividades docentes e discentes 
Atividades complementares 
Interdisciplinaridade 
Projetos sócio-educativos 
Programas e projetos de pesquisa e Iniciação 

Científica 
Articulação teoria-prática 
Estágio 

Coordenação do cursoe 
qualidade das atividades 

docentes e discentes sob 
a ótica de seus usuários 

 
 

 
 
 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO 

DIDÁTICO- 
PEDAGÓGICA 

 

 
Planejamentos integrados de cursos e 

disciplinas 
Desempenho didático-pedagógico dos docentes 
Práticas pedagógicas inovadoras 
Avaliação da aprendizagem 

Técnicas de ensino e recursos didáticos 
Relatórios da Avaliação Institucional 
Reuniões de Colegiado 

Relatórios das reuniões com representantes de 
turma 

Planejamento, execução 

e avaliação das 

atividades de ensino 
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Tabela 1. Sinopse da análise dos tópicos a serem avaliados metodologicamente pela Auto-Avaliação 
Institucional da FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DE GARÇA - FAMED. 

 

 
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 como uma 

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 FAMED procura fortalecer-se na Instituição tanto 

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 FAMED, buscou-

se desde o princípio explicar quais são os valores inerentes a esta prática 
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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 

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

ensino superior, sociedade. 

 

3. Respeito a Identidade Institucional: Indica que a FAMED 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. 

 

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. 
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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 FAMED 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 seqüência 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. 

 

Também ficou sob a responsabilidade destas Comissões a preparação 

de Seminários sensibilizadores e a elaboração e encaminhamento de 

relatórios à Comissão Central de Avaliação. 
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As Comissões do curso 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 do curso desenvolver uma postura democrática, criativa, 

crítica e reflexiva frente às posturas universitárias que seriam 

desencadeadas em relação à avaliação. 

A fase de diagnóstico institucional ocorre 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. 

Já a coleta de dados, é 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 dará em função dos dados coletados pelo 

Censo em 2010, 2011 e 2012. 

Como informações complementares, a Comissão Própria de Avaliação 

solicita que cada curso disponibilize as seguintes informações: 
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- 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 Curso e Departamentos. Tal estratégia visa a elaboração de 

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

pesquisa e extensão. 

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. 
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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 e com o Diretório Acadêmico, 

encontros e estudo de casos e são confeccionados boletins e folders sobre 

Avaliação Institucional na FAMED. 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 Auto-Avaliação Institucional, periodicamente. 

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. 
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Coleta de dados 
 

A coleta de dados aconteceu em 2010 e 2011 e continuará em  2012 

- 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 Auto-avaliação do professor; 2) Avaliação do 

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

Auto-avaliação do aluno e Avaliação do curso/Instituição pelo aluno; Auto-

avaliação do corpo técnico-administrativo e Avaliação da Instituição pelo 

corpo técnico-administrativo; 4) 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.  

http://www.faef.br/


 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, 

Caixa Postal: 161, Fone: (14) 3407-8000 . CEP. 17.400-000  - Garça/SP  - Site: www.faef.br . 

 

30 

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 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, como 

outros conselhos profissionais, avaliações das condições de oferta do curso 

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.  

Ao longo do período letivo, os docentes são ouvidos em reuniões de 

colegiado e os representantes discentes, 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 constituem momentos descomprometidos com a rigidez formal 

e, por isso, férteis para observação e pequenas entrevistas. 
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Diferentes tipos de questionários são utilizados nos processos auto-

avaliativos, 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 – que se dá durante 2010 e 

2012 - é o momento em que se tenta estabelecer semelhanças, tendências 

e padrões relevantes dos indicadores adotados. 

Os tratamentos aplicados aos dados coletados na FAMED,  

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 tornam mais confiáveis e significativos os resultados 

obtidos. Essa técnica trabalha com as hipóteses de haver relação, ou não, 

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 são 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, 

http://www.faef.br/


 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, 

Caixa Postal: 161, Fone: (14) 3407-8000 . CEP. 17.400-000  - Garça/SP  - Site: www.faef.br . 

 

32 

principalmente, para a identificação das causas, tanto do funcionamento 

adequado quanto dos problemas detectados. 

Finalmente, é produzido o relatório parcial - 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 da Auto-avaliação 

Institucional. 

Para atender ao crescimento e às novas necessidades institucionais, 

pretende-se construir um banco de dados que forneçam 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 

possibilitarão 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 
 

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 é 

um fator que pode interferir no processo avaliativo, uma vez que a 

comunicação mal feita pode transformar-se, de imediato, em resistência à 

Avaliação Institucional. Portanto esta é pauta do processo de sensibilização 

institucional. 

A comunicação adequada dos dados da avaliação possibilita a tomada 

de decisões e elaboração de planos de ação para um aperfeiçoamento 

contínuo. A informação, eficientemente transmitida, deve levantar algumas 
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questões. O desafio da comunicação é, portanto, o de transformar os 

dados em ações que gerem mudanças.  

Os processos da comunicação são usados extensa e 

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

se como conseqüência: 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 será 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 são feitas no curso da 

Faculdade e Setor, apenas pelas pessoas diretamente responsáveis pelas 

atividades avaliadas, tendo a CPA o cuidado de manter as informações 

restritas às pessoas envolvidas no processo para não ferir a ética. 

Informações que interessam aos representantes da comunidade discente 

são encaminhadas ao Diretório Acadêmico, e 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 Auto-

Avaliação demonstrar que estão adequados e são relevantes. Assim a 

devida valorização institucional ocorrerá e a busca por melhorias será 

objetivo dos demais setores, fundamental para a sensibilização do processo 

http://www.faef.br/


 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, 

Caixa Postal: 161, Fone: (14) 3407-8000 . CEP. 17.400-000  - Garça/SP  - Site: www.faef.br . 

 

34 

contínuo da avaliação institucional em função do atendimento da Missão e 

dos Objetivos da FAMED/ACEG. 

 
IV – DESENVOLVIMENTO 

 
 

Descrição das ações planejadas e realizadas, resultados alcançados 
– fragilidades e potencialidades – e como os resultados são 

incorporados no planejamento da gestão acadêmico-

administrativa, no período de 2010 a 2012, de acordo com as 
dimensões avaliadas. 

 
  

Dimensão: Missão Institucional e Plano de Desenvolvimento 
Institucional 

 

 

Ações 
Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 
 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Finalidades, objetivos 
e compromissos da 
instituição, explicitados 
em documentos oficiais 

 

- Finalidades, objetivos 
e compromissos da 
instituição, explicitados 
em documentos oficiais. 
-Os documentos oficiais 
tem sido 

disponibilizados a todos 
para a leitura e estudos. 

Os professores tem sido 
incentivados a conhecer 
os objetivos e os 
compromissos 
institucionais. 

 

- De acordo com os 
dados coletados –
não foram 
apontadas 
fragilidades nesta 
dimensão. 

 

- A IES tem clareza da 
Missão e do Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional, de suas 
finalidades e objetivos, 
destacando dessa 

maneira a existência de 
uma convergência entre 

tais documentos. 
 
 
- Percebe-se prioridade 
na FAMED de, além do 

desenvolvimento das 
atividades de ensino, a 
preocupação com a 
transparência dos seus 
objetivos e finalidades. 
 
 

 
- Análise da relação e 

coerência das ações e 
práticas acadêmico-
administrativas com os 

objetivos estabelecidos 
no PDI. 
 
 

 
- Análise da relação e 

coerência das ações e 
práticas acadêmico-
administrativas com os 

objetivos estabelecidos 
no PDI. 
 
 

 
- De acordo com os 

dados coletados não 
foram apontadas 
fragilidades nesta 

dimensão. 

 
- As atividades e ações 

acadêmico-
administrativas 
apresentam excelente 

coerência com os 
objetivos estabelecidos 
no PDI. 
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- Todas as ações e 
práticas realizadas na 
Instituição seguem os 
propósitos e objetivos a 
serem alcançados pela 

Instituição 
estabelecidos no PDI. 
 

 

- Investigação sobre o 
grau de conhecimento e 

apropriação da Missão 
Institucional e do PDI, 
pela comunidade 
acadêmica. 
 
 

 

 

- Investigação sobre o 
grau de conhecimento e 

apropriação da Missão 
Institucional e do PDI, 
pela comunidade 
acadêmica. No ano 
passado foi colocadas 
placas de PVC com os 

dizeres da missão da 
Instituição em quase 
todos os setores da 
faculdade. 
--Os documentos 
oficiais tem sido 

disponibilizados a todos 

para a leitura e 
estudos. Os professores 
tem sido incentivados a 
conhecer os objetivos e 
os compromissos 
institucionais. 
 

Não para descrever 

onde se encontra o 
nível desse grau, 

pois turmas 
formam-se e as 
novas ingressam na 
vida da Instituição, 
mas um certo 
esforço tem sido 

feito para tornar 
conhecida a missão.  
- Além disso, 
Dimensão em fase 
de análise de dados 
em virtude da 

alteração às vezes 

do quadro de 
funcionários do 
Corpo Técnico 
Administrativo e 
Docente. 

 

- - Dimensão em fase 
de análise de dados, 

mas aponta para um 
crescimento de 
consciência da Missão 
institucional. 

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

FAMED está inserida. 

 

 
- Características 
básicas do PDI e suas 
relações com o 
contexto social e 

econômico em que a 

FAMED está inserida. 

 

 
- De acordo com os 
dados coletados não 
foram apontadas 
fragilidades nesta 

dimensão. 

 

 
- Os objetivos externam 
preocupação com a 
inserção social e 
regional da FAMED, 

atendendo com 

excelência os anseios e 
às características dos 
alunos ingressantes e a 
formação 
profissionalizante e 
global dos egressos. 

 

 
- Investigação sobre a 
articulação entre o PDI 
e o PPI com relação às 

atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
 

 
- Investigação sobre a 
articulação entre o PDI 
e o PPI com relação às 

atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
 

 
- De acordo com os 
dados coletados não 
foram apontadas 

fragilidades nesta 
dimensão. 
 

 
- A articulação entre o 
PDI e o PPI se encontra 
coerente com as 

Atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão.  
 

 
- Existência de uma 
formulação explícita e 

clara dos objetivos e 
finalidades da IES. 
 

 
- Existência de uma 
formulação explícita e 

clara dos objetivos e 
finalidades da IES. 
Além disso, o NUEN 
tem trabalhado nas 

 
- De acordo com os 

dados coletados não 
foram apontadas 
fragilidades nesta 
dimensão. 

 

 
- Pode-se perceber, 
através da análise a 

documentos e 
indicadores que existe 
formulação explicita e 
clara dos objetivos e 
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capacitações dos 
docentes e corpo 
técnico administrativo 
e, estes, com os 
alunos.  

 

finalidades da IES. 
 
 

 
- Existência de 
mecanismos para 

comprovar a realização 
efetiva, modificação e 

revisão do PDI, PPI e 
PPC. 
 

 
- Existência de 
mecanismos para 

comprovar a realização 
efetiva, modificação e 

revisão do PDI, PPI e 
PPC. 
 

 
- De acordo com os 
dados coletados – 

em anexo - não 

foram apontadas 
fragilidades nesta 
dimensão. 

 
- Todos os 
funcionários, dirigentes, 

corpo docente e corpo 
técnico-administrativo 

participaram da 
elaboração, 
modificações e revisões 
realizadas no PDI. Tal 
atividade acontece uma 
vez no semestre de 

maneira coletiva no 
CONSU e CEPE, e no 
decorrer do ano 
bimestralmente, 
através das reuniões de 
Colegiado e Núcleos 

Docente Estruturantes 

 
-As revisões, sugestões 
e modificações são 
propostas e estudadas 
e executadas pela 
CPA/FAMED, em 
consonância com todos 

os Segmentos da IES e 
a Direção Geral da 
FAMED. 
 
- Mudanças e 
alterações já sugeridas, 

acompanhadas e 
aprovadas pelos 
Colegiados de Cursos e 
Núcleos Docentes 
Estruturantes de cada 
curso já foram 
implantadas e 

implementadas na IES. 
 

 
- Investigação quanto  
à divulgação das 

informações sobre a 
dimensão através de 
comunicados expedidos 

pela Direção Geral, 
pelos Núcleo de 
Tratamento de 
Informações e demais 

órgãos. 
 

 
- Investigação quanto  
à divulgação das 

informações sobre a 
dimensão através de 
comunicados expedidos 

pela Direção Geral, 
pelos Núcleo de 
Tratamento de 
Informações e demais 

órgãos. 
 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 
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- Análise e estudos 
sobre utilização do PDI 
e do PPI como 
documentos de 

referencia para a 
construção dos Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos. 

 
 

 
- Análise e estudos 
sobre utilização do PDI 
e do PPI como 
documentos de 

referencia para a 
construção dos Projetos 
Pedagógicos dos 
Cursos. 

O órgãos colegiados, 
precipuamente, o NDE 
tem feito este trabalho 

de harmonizar a 
revisões constantes dos 
projetos pedagógicos 
dos cursos tendo como 
referencial, os Projetos 
de Desenvolvimento e 

Política Institucionais.  
 
 

 
- De acordo com os 
dados coletados – 
em anexo - não 
foram apontadas 

fragilidades nesta 
dimensão. 

 
- O PPC é  reformulado 
e construído tendo 
como referência o PDI e 
o PPI da FAMED. 

 
 

 

 

 

Dimensão Avaliada: Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação. 
 

 

 
Ações 

Programadas 

 
Ações Realizadas 

 
Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 
 
- Análise das 

concepções de currículo 
e organização didático-
pedagógicas de acordo 
com as finalidades da 
FAMED, as Diretrizes 
Curriculares e às 

inovações da área. 
 
 - Observação dos 
métodos e 
metodologias utilizados. 

 
- Análise dos Planos de 

Ensino. 

 
- Análise das 

concepções de currículo 
e organização didático-
pedagógica de acordo 
com os fins da FAMED, 
as Diretrizes 
Curriculares e a 

inovação da área.  
 
- Observação dos 
métodos e 
metodologias utilizados. 

 
- Análise dos Planos de 

Ensino. 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Os métodos, as 

metodologias, os planos 
de ensino do curso 
apontam concepções 
pautadas nas 
finalidades da FAMED, 
nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais 
para cada curso e nas 
tendências e inovações 
em cada área do 
conhecimento.  

 
- A avaliação dos 

processos de ensino e 
de aprendizagem 
abrangem os objetivos 
explicitados nos planos, 
os quais baseiam-se 
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nos objetivos e 
finalidades da IES. 
 
- Os currículos de seu 
curso de graduação e 

os de pós-graduação 
estão em consonância 
com a organização 
didático-pedagógica da 

FAMED. 
 
- Especialmente, de 

extremo acordo com as 
Diretrizes Curriculares 
do curso oferecido, em 
todos seus aspectos, 
inclusive recebendo 
atualização de suas 

grades curriculares 
imediatamente tais 
ações sejam indicadas 
pelo MEC.  
 

- Atendem às inovações 
da área, tanto no curso 

de Graduação como nos 
cursos de Pós-
graduação. 
 
- O currículo e a 
organização didático-
pedagógica, entendida 

como os métodos, as 
metodologias, os planos 
de ensino e de 
aprendizagem e os 
procedimentos 

avaliatórios se 

encontram de acordo 
com os fins 
estabelecidos pela 
FAMED/ACEG, bem 
como com as diretrizes 
curriculares e os 
estudos recentes sobre 

cada área do 
conhecimento. 
 
- Mudanças e 
alterações já sugeridas, 
acompanhadas e 
aprovadas pelos 

Colegiados de Cursos e 
Núcleos Docentes 
Estruturantes de cada 
curso já foram 
implementadas. 
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- Análise das práticas 
pedagógicas, 
considerando a relação 
entre a transmissão de 

informações e utilização 
de processos 
participativos de 
construção do 

conhecimento. 
 

 
- Análise das práticas 
pedagógicas, 
considerando a relação 
entre a transmissão de 

informações e utilização 
de processos 
participativos de 
construção do 

conhecimento. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

- Percebe-se que é 
preocupação constante 
a revisão e melhoria do 
currículo através de 
atualização de 

ementas. 
 
 
- Procura-se sempre 

que possível o 
entrelaçamento das 
diversas áreas do 

saber, distribuídas 
entre o curso oferecido 
pela FAMED/ACEG. 
 
- O momento de 
Avaliação do curso de 

Graduação é ainda um 
importante e 
sobressalente meio, 
pelo qual a Instituição 
busca refletir e 

redimensionar o 
currículo estabelecido 

para cada curso, 
através da observações 
e sugestões apontadas 
pelas Comissões de 
Avaliação indicadas 

pelo INEP. 
 
- Mudanças e 
alterações já sugeridas, 
acompanhadas e 
aprovadas pelos 

Colegiados de Cursos e 

Núcleos Docentes 
Estruturantes de cada 
curso. 
 

 
- Reflexão sobre a 
pertinência dos 
currículos, com vistas 
aos objetivos 
educacionais, as 
demandas sociais e às 

necessidades 
individuais. 

 
- Reflexão sobre a 
pertinência dos 
currículos, com vistas 
aos objetivos 
educacionais, as 
demandas sociais e às 

necessidades 
individuais. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- As concepções e as 
práticas dos currículos 
estão de acordo com os 
objetivos educacionais 
propostos no PPI e no 
PPC.  

 
- Os currículos são 
formulados de acordo 

com as demandas 
sociais, nos aspectos 
científicos, econômicos 
e culturais entre outros. 

 
- Ressalta-se na 
elaboração e execução 
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dos currículos as 
necessidades e 
características 
individuais das áreas do 
saber e as 

peculiaridade dos 
alunos. 
 
- Tratar das questões 

referentes à construção 
de conhecimento tem 
sido preocupação 

constante da 
Instituição, e isto pode 
ser verificado na 
concepção e prática 
externada através dos 
currículos trabalhados 

em todos os cursos, 
que se apresentam 
pertinentes quanto aos 
objetivos estabelecidos 
pela Instituição.  

 
- Pode ser percebido 

também na relação 
estabelecida pela 
FAMED/ACEG com as 
demandas científicas, 
econômicas, culturais, 
educacionais, entre 
outras do contexto 

social em que a 
FAMED/ACEG está 
inserida. 
 
- Mudanças e 

alterações já sugeridas, 

acompanhadas e 
aprovadas pelos 
Colegiados de Cursos e 
Núcleos Docentes 
Estruturantes de cada 
curso. 
 

- Existe revisão de 
currículos de maneira 
organizada e periódica. 
Tal procedimento se dá 
durante as reuniões de 
Colegiado e também 
pela realização de 

Seminários para 
discussão e reflexão 
sobre que diretrizes 
cada curso deve seguir. 
Os Seminários tem por 
finalidade a discussão 
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sobre os currículos e as 
adequações que se 
fazem necessárias para 
que correspondam às 
Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 
 

 
- Investigação de 

práticas institucionais 
que estimulem a 

melhoria do ensino, a 
formação docente, o 
apoio ao estudante, a 
interdisciplinaridade, as 
inovações didático-
pedagógicas e o uso 

das novas tecnologias 
no ensino. 
 

 
- Investigação de 

práticas institucionais 
que estimulem a 

melhoria do ensino, a 
formação docente, o 
apoio ao estudante, a 
interdisciplinaridade, as 
inovações didático-
pedagógicas e o uso 

das novas tecnologias 
no ensino. 
 

 
 

- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Reflexão sobre as 

finalidades 
estabelecidas pela 

Instituição e as práticas 
como um todo 
estimulam a melhoria 
da qualidade do ensino 
oferecida. Tal melhoria 
pauta-se ainda no 

estimulo através do 
Plano de Carreira, a 
formação contínua dos 
docentes, aos apoios 
oferecidos aos 
estudantes, como 

incentivos à produção 

científica.  
 
- A interdisciplinaridade 
é ponto forte e sempre 
presente. 
 
 

- Os currículos são 
formulados de acordo 
com as demandas 
sociais, nos aspectos 
científicos, econômicos 
e culturais entre outros. 

 
- Ressalta-se na 
elaboração e execução 
dos currículos as 
necessidades e 
características 
individuais das áreas do 

saber e as 
peculiaridade dos 
alunos. 
 
- Tratar das questões 
referentes à construção 
de conhecimento tem 

sido preocupação 

constante da 
Instituição, e isto pode 
ser verificado na 
concepção e prática 
externada através dos 

currículos trabalhados 
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em todos os cursos, 
que se apresentam 
pertinentes quanto aos 
objetivos estabelecidos 
pela Instituição.  

 

 
- Periodicidade de 
revisão dos currículos. 

 
- Periodicidade de 
revisão dos currículos. 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- Existe revisão de 
currículos de maneira 

organizada e periódica. 
Tal procedimento se dá 

durante as reuniões de 
Colegiado e também 
pela realização de 
Seminários para 
discussão e reflexão 
sobre que diretrizes 

cada curso deve seguir. 
Os Seminários tem por 
finalidade a discussão 
sobre os currículos e as 
adequações que se 
fazem necessárias para 

que correspondam às 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 
 

 
- Adequação dos 

currículos e programas 
ao perfil do egresso. 
 

 
- A Adequação dos 

currículos e programas 
ao perfil do egresso 
tem sido uma 
constante. Num mundo 
em que tudo muda 
muito rápido e que 
novas questões surgem 

a cada dia, as 

adequações devem 
fazer parte de uma 
política continuada de 
revisão. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada 
 

 
- Os currículos e 

programas se 
apresentam adequados 
ao perfil do egresso. 

 
- Quais critérios são 
utilizados para 
atualização curricular. 

 
- Quais critérios são 
utilizados para 
atualização curricular. 
 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

- Existe revisão de 
currículos de maneira 
organizada e periódica. 
Tal procedimento se dá 
durante as reuniões de 
Colegiado e também 

pela realização de 
Seminários para 
discussão e reflexão 
sobre que diretrizes 

cada curso deve seguir. 
Os Seminários tem por 
finalidade a discussão 

sobre os currículos e as 
adequações que se 
fazem necessárias para 

http://www.faef.br/


 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420, Estrada de Acesso a Garça Km 1, Campus Rosa Dourada, 

Caixa Postal: 161, Fone: (14) 3407-8000 . CEP. 17.400-000  - Garça/SP  - Site: www.faef.br . 

 

43 

que correspondam às 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 
 

 
- Discussões sobre os 
currículos dos cursos. 

 
- Discussões sobre os 
currículos dos cursos. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada 
 

 
- Acontecem, com 
periodicidade 
semestral, seminários 
para discussão dos 

currículos – tanto em 
seu aspecto 

educacional como em 
sua função social.  
 
- Estudos das Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
para o curso são 

realizados pela menos 
uma vez por semestre, 
ou imediatamente às 
alterações e revisões 
propostas pelo MEC. 
 

- Existe forte atuação 

do Núcleo Docente 
Estruturante e do 
Colegiado de Curso em 
no  curso oferecido na 
IES. 
 

 
- Levantamento da 
relevância da Pesquisa 
com relação aos 
objetivos educacionais. 

 
- Levantamento da 
relevância da Pesquisa 
com relação aos 
objetivos educacionais. 
 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 

- Vínculos e 
Contribuição da 
Pesquisa para o 
desenvolvimento 
local/regional. 

 

- Vínculos e 
Contribuição da 
Pesquisa para o 
desenvolvimento 
local/regional. 

 

 

- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 

- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 
- Políticas e práticas 
institucionais de 
pesquisa para a 

formação de 
pesquisadores. 

 
- Políticas e práticas 
institucionais de 
pesquisa para a 

formação de 
pesquisadores. A 
Instituição possui o 
PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
– PIC  oferecido ao 
aluno entrante no curso 

até  o dia de sua 
conclusão, onde se 
privilegia a pesquisa. 
Além disso, todos os 

 
- os dados obtidos 
não mostraram 
fragilidades, pelo 

contrário, evidenciou 
um percentual na 
casa dos 90%. 

 
os dados obtidos não 
mostraram fragilidades, 
pelo contrário, 

evidenciou um 
percentual na casa dos 
90% dos alunos 
envolvidos com a 

pesquisa. 
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eventos acadêmicos 
incentivam publicação 
e, oferece também, os 
meios para isso em 
seus anais, revistas 

eletrônicas etc.. 
 

 
- Articulação da 

pesquisa com as 
demais atividades 

acadêmicas. 

 
- Articulação da 

pesquisa com as 
demais atividades 

acadêmicas. 

 
- Dimensão em fase 

de análise de dados 

 
- Eventos acadêmicos 

recebem dentro de suas 
áreas de abrangência a 

presença de 
pesquisadores nacionais 
e internacionais, 
objetivando-se desta 
maneira despertar no 
aluno o gosto pela 

pesquisa e contribuir 
para o desenvolvimento 
da pesquisa na FAMED. 
 
- A FAMED/ACEG 
acredita que, a 

pesquisa torna possível 

devolver a toda 
sociedade local e 
regional, a confiança e 
contribuição 
dispensados à 
Instituição. 
 

- Todos os membros da 
Instituição são 
estimulados a 
desenvolver a pesquisa, 
a participar em eventos 
acadêmicos e 

científicos, bem como a 
publicar e divulgar 
trabalhos científicos, 
através do estimulo 
recebido pelo Plano de 

Carreira da Instituição. 
 

 
- Critérios para o 
desenvolvimento da 

pesquisa, participação 
em eventos, publicação 
e divulgação dos 
trabalhos. 

 
- Critérios para o 
desenvolvimento da 

pesquisa, participação 
em eventos, publicação 
e divulgação dos 
trabalhos. 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existem critérios 
claros para o 

desenvolvimento da 
pesquisa, participação 
em eventos, publicação 
e divulgação dos 

trabalhos. 
 
- A FAMED conta com a 

Revista eletrônica 
locada no site 
www.FAMED.edu.br. 
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- Oferecimento de 
Eventos na Área das 
Ciências Agrárias. 
 
- O desenvolvimento da 

pesquisa é objetivo 
primordial da FAMED, 
em todas as áreas do 
conhecimento e para 

que esta realmente 
ocorra, a IES conta com 
o Núcleo de Pesquisa, 

órgão responsável 
inclusive pela análise 
dos Projetos e pelo PIC. 
 
- As pesquisas 
realizadas são 

divulgadas e publicadas 
nos eventos científicos 
nacionais, 
internacionais e 
regionais, 

especialmente no 
Simpósio de Ciências 

Aplicadas da FAMED. 
 
 

 
- Existência de 
coerência entre a 

Missão, os 
investimentos e as 
políticas de 
desenvolvimento da 
pesquisa. 

 
- Existência de 
coerência entre a 

Missão, os 
investimentos e as 
políticas de 
desenvolvimento da 
pesquisa. 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O desenvolvimento da 
pesquisa e a produção 

científica da FAMED se 
mostra coerente com os 
objetivos destacados no 
PDI, a Missão, os 
investimentos e a 
política de pesquisa da 

IES. 
 
- A FAMED conta 
também com o Núcleo 
de Pesquisa, órgão 
responsável pelo 
desenvolvimento da 

pesquisa e pela 
elaboração e avaliação 
de seus Programas e 
Políticas de Pesquisa. 
 
- A FAMED oferece a 
todos os alunos a BIC – 

Bolsa de Iniciação 

Científica – um dos 
mecanismos de 
investimento e política 
de pesquisa, vinculado 
ao NUPES – Núcleo de 

Pesquisa. 
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- A produção científica 
da FAMED também tem 
acontecido de maneira 
coerente com as 

necessidades sociais da 
cidade e da região. 
 
- Percebe-se também, 

de maneira clara, a 
coerência com as 
exigências da ciência 

atual. 
 

 
- Existência de grupos 
de pesquisa 

cadastrados e 
recebimento de 
fomento. 

 
- Existência de grupos 
de pesquisa 

cadastrados e 
recebimento de 
fomento. 
 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 
- Política de auxilio para 

que a comunidade 
acadêmica apresente 
trabalhos científicos em 
eventos nacionais e 
internacionais. 

 
- Política de auxilio para 

que a comunidade 
acadêmica apresente 
trabalhos científicos em 
eventos nacionais e 
internacionais. 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Há política de auxilio 

para que todos os 
membros da 
comunidade acadêmica 
apresentem trabalhos 
em outros eventos 
nacionais e 

internacionais, inclusive 
com apoio financeiro, 
que pode ser solicitado 
junto ao NUPES. 
 

 

- Análise da concepção 
de extensão e de 

intervenção social 
afirmada no PDI. 

 

- Análise da concepção 
de extensão e de 

intervenção social 
afirmada no PDI. 

 

- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A FAMED apresenta, 
junto ao PDI e como 

missão a ser 
desenvolvida, o 
oferecimento de cursos 
de extensão junto a 
comunidade. 

 
- Articulação das 
atividades de extensão 
com disciplinas 
vinculadas às grades 
curriculares do curso 

que apontam as reais 
necessidades de 
intervenção em relação 
às demandas sociais. 

 
- Todas as atividades 
de extensão propostas 

no PDI são oferecidas à 
comunidade acadêmica 
e à comunidade local e 
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regional. 
 
- A intervenção é 
objetivo da IES, 
especialmente no que 

tange o desempenho de 
sua função social. 

 
- Articulação das 

atividades de extensão 
com o ensino e a 

pesquisa, juntamente 
com as necessidades e 
demandas do entorno 
social. 

 
- Articulação das 

atividades de extensão 
com o ensino e a 

pesquisa, juntamente 
com as necessidades e 
demandas do entorno 
social. 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O desenvolvimento 

das atividades de 
extensão têm, em sua 

maioria relação com as 
atividades relacionadas 
ao ensino e às 
necessidades e 
demandas 
apresentadas pela 

comunidade na qual a 
IES está inserida. 
 
- Articulação das 
atividades de extensão 
com disciplinas 

vinculadas à grade 

curricular do curso que 
apontam as reais 
necessidades de 
intervenção em relação 
às demandas sociais. 
 

 
- Participação dos 
Estudantes nas ações 
de extensão e 
intervenção social e o 
impacto na formação 

 
- Participação dos 
Estudantes nas ações 
de extensão e 
intervenção social e o 
impacto na formação 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Os alunos, em sua 
maioria participam das 
atividades de extensão 
através dos Programas 
de Extensão oferecidos 

pela FAMED à 

comunidade, de acordo 
com suas necessidades 
e com a demanda. 
 
- As atividades de 
extensão acontecem 

também em parceria 
com órgãos e empresas 
de Garça e região.  
 
- Percebe-se que os 
alunos demonstram-se 

bastante disposto para 
participara das 
atividades de extensão 

e que tais ações 
contribuem muito com 
sua formação, pois 
possibilita-os contato 

com a realidade e o 
contexto social no qual, 
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provavelmente irão 
atuar. 
 

 

- Existência de órgão 
institucional 
responsável pela 
coordenação das 
atividades e políticas de 

extensão. 
 

 

- Existência de órgão 
institucional 
responsável pela 
coordenação das 
atividades e políticas de 

extensão. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A FAMED conta com o 
Núcleo de Extensão e 
Ação Comunitária. O 
NEACO está 
constantemente 

próximo dos órgãos 
para saber das 

atividades que podem 
ser desenvolvidas na 
sociedade. Este Núcleo 
não só cuida do 
projeto, como também 
da parte logística e 

arquivamento das 
ações desenvolvidas 
para posterior 
comprovação. 

 
- Existência de políticas 

institucionais para 
criação, expansão e 
manutenção da pós-
graduação. 

 
- Existência de políticas 

institucionais para 
criação, expansão e 
manutenção da pós-
graduação. 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A pós-graduação em 

nível de lato sensu está 
em fase de expansão.  
 
- As políticas para 
criação, expansão e 
manutenção da pós-

graduação são 
orientadas pelo Núcleo 
de Pesquisa e Pós-
Graduação. 
 

 

- Política de melhoria 
da qualidade da pós-

graduação. 

 

- Política de melhoria 
da qualidade da pós-

graduação. 
- Em 2011 – Foram 
reestruturados os 
Centros de 
Pósgraduação das 

mantidas pela ACEG, o 
Centro de Pós da FAHU 
passou por uma revisão 
dos currículos dos 
Cursos que oferece, 
sintonizando-os com as 

necessidades do 
mercado de trabalho. 
 

- Dimensão em fase 

de análise de dados 
pois o início da boa 

mudança foi feito a 
pouco tempo, mas 
efeitos já são 
sensivelmente 
percebidos. 

 

 
- Dimensão em fase de 

análise de dados pois o 
início da boa mudança 
foi feito a pouco tempo, 
mas efeitos já são 
sensivelmente 

percebidos. 

 
- Integração entre 
graduação e pós-

graduação 

 
- Integração entre 
graduação e pós-

graduação. 
- Tem-se feito um 
esforço para que os 
conteúdos vistos na 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 
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graduação, não sejam 
repetidos na pós, pelo 
contrário, sejam 
ampliados favorecendo 
a aquisição de maiores 

conhecimentos. 
 

 
- Formação de 

pesquisadores e de 
profissionais para o 

magistério superior. 
 

 
- Formação de 

pesquisadores e de 
profissionais para o 

magistério superior. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O curso oferecido 

objetiva a formação 
tanto de pesquisadores 

quanto a formação de 
profissionais capazes de 
atuação efetiva e eficaz 
no magistério superior. 
 

 
- Existência de órgão 
institucional 
responsável pela 
coordenação das 
atividades e da política 
de pós-graduação na 

IES. 

 
- Existência de órgão 
institucional 
responsável pela 
coordenação das 
atividades e da política 
de pós-graduação na 

IES. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 
- A FAMED tem como 
responsável pela 
coordenação das 
atividades e da política 
de pós-graduação, que 
atende a execução e 

revisão dos objetivos 
propostos e as 
atividades de avaliação 
para melhoria da 
qualidade oferecida. 
 

 

Dimensão Avaliada: Responsabilidade Social 
 

 

 
Ações 

Programadas 

 
Ações 

Realizadas 

 
Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 
- Transferência de 
conhecimento e 
importância social das 
ações universitárias e 

impactos das atividades 
científicas, técnicas e 
culturais, para o 
desenvolvimento 
regional e nacional. 

 
- Transferência de 
conhecimento e 
importância social das 
ações universitárias e 

impactos das 
atividades científicas, 
técnicas e culturais, 
para o 
desenvolvimento 
regional e nacional. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 
 
 

 
- A Implantação da 
FAMED na cidade de 
Garça é marco para o 
desenvolvimento local e 

regional, o que pode 
ser percebido pelos 
dados coletados junto 
aos representantes da 
comunidade. 
 

- O progresso da região 

está diretamente ligado 
à transferência de 
conhecimento realizada 
pela IES, em todos 
seus aspectos. 
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- As ações 
universitárias de 
intervenção direta e 
indireta estão 

diretamente ligadas ao 
desenvolvimento social, 
político e econômico de 
Garça e Região. 

 
- As atividades 
científicas, técnicas e 

culturais, realizadas 
pela FAMED, junto à 
comunidade, tem 
trazidos muitos 
benefícios, que podem 
ser percebidos por toda 

a comunidade, desde o 
desenvolvimento de 
maior consciência 
ambiental, 
produtividade agrícola- 

base econômica da 
região – até o melhor 

entendimento e 
desenvolvimento do 
ensino básico na 
região. 
 
- Parcerias da IES com 
entidades 

governamentais e não 
governamentais para o 
desenvolvimento de 
ações estratégicas 
voltadas para o 

desenvolvimento local e 

regional. 
 

 
- Natureza das relações 
com o setor público, 
com o setor produtivo e 

com o mercado de 
trabalho, instituições 
sociais, culturais e 
educativas de todos os 
níveis. 

 
- Natureza das 
relações com o setor 
público, com o setor 

produtivo e com o 
mercado de trabalho, 
instituições sociais, 
culturais e educativas 
de todos os níveis. 
 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 
- Dados sobre bolsas, 

descontos e outras 
evidências de políticas 
institucionais de inclusão 
de estudantes em 

situação econômica 
desfavorecida. 

 
- Dados sobre bolsas, 

descontos e outras 
evidências de políticas 
institucionais de 
inclusão de estudantes 

em situação econômica 
desfavorecida. 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

 
- São oferecidas bolsas 

de Estudos integrais 
para funcionários. 
 
- Aos alunos, menos 

favorecidos 
economicamente são 
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  oferecidas Bolsas Aluno 
Carente, além da 
possibilidade de 
Monitoria e Estágios na 
própria IES. 

 
- Convênios com 
empresas, industrias e 
sindicatos. 

 
- Convênios com os 
Programas Estaduais 

Escola da Família. 
 
- Convênio com o 
PROUNI e FIES. 
 
- Convênios com 

Prefeituras Municipais 
do entorno. 
- Além de todos estes, 
a Instituição 
disponibiliza a BIC – 

Bolsa de Iniciação 
Científica a todos os 

alunos independentes 
de suas situações 
 financeiras. Todo aluno 
é beneficiado. Tanto o 
NUAD quanto o NUPES 
são os órgãos 
encarregados de 

organizar as planilhas e 
pastas de cada aluno. 
 
 

 

- Atividades de 
Nivelamento 
 

 

- Atividades de 
Nivelamento 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 

 
- Oferecimento de 
atividades de 
nivelamento de Língua 
Portuguesa, Matemática, 
, Biologia, Informática e 
Hábitos de Estudos à 

todos os alunos por 
meio das ações do NUEN 
e o SIOE – Sistema 
Institucional de 
Orientação Educacional 
ao Aluno.  
 

 

- Ações voltadas ao 
desenvolvimento da 
democracia, promoção, 
da cidadania, de atenção 

a setores sociais 
excluídos, entre outros. 

 

- Ações voltadas ao 
desenvolvimento da 
democracia, 
promoção, da 

cidadania, de atenção 
a setores sociais 

 

- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 

- Dimensão em fase de 
análise de dados 
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excluídos, entre 
outros. 

 
- Existência de 

atividades vinculadas 
com cooperativas, 
ONGs, corais, centros de 
saúde, escolas, clubes, 
sindicatos e outros. 

 

 
- Existência de 

atividades vinculadas 
com cooperativas, 
ONGs, corais, centros 
de saúde, escolas, 
clubes, sindicatos e 

outros. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 
- Alunos do curso 

realizam atividades 
vinculadas às escolas, 
proferindo Palestras 
sobre Educação 
Ambiental, 

Sustentabilidade, 
Saúde Pública, Higiene, 

Orientações como 
cuidar dos animais etc.. 
 
- Convênios com 
clubes, Empresas, 
Centros de Saúde, 

Sindicatos e outras 
esferas. 
 

 
- Existência de ações 
para promover 

iniciativas de 
incubadoras de 
empresas, empresas 
juniores e capacitação 
de recursos. 

 
- Existência de ações 
para promover 

iniciativas de 
incubadoras de 
empresas, empresas 
juniores e capacitação 
de recursos. 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- A FAMED conta com a 
FAMED Jr. 

 
- Outras ações estão 
em fase de 
implementação e 
implantação junto a 
IES. 

 

 

Dimensão Avaliada: Comunicação com a sociedade 
 

 

 

Ações 
Programadas 

 

Ações 
Realizadas 

 

Resultados Alcançados 
 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Estratégias, recursos e 
qualidade da 
comunicação interna e 
externa. 

 

- Estratégias, recursos 
e qualidade da 
comunicação interna e 
externa. 
É preciso que o NUTIC 
-  Núcleo de 

Tecnologia e 
Informação trabalhe 

mais presentemente 
aos órgãos colegiados 
para não somente 
tomar ciência das 
decisões, mas também 

para laicizar as 
informações à 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 

- Embora a FAMED 
invista na divulgação 
através de comunicação 
interna – murais, site, 
folders, seminários, 
mesa redonda, entre 

outras estratégias e 
externa, através da 

mídia, em todos os 
aspectos, ainda é 
preciso que o NUTIC -  
Núcleo de Tecnologia 
de Informação e 

Comunicação trabalhe 
mais presentemente 
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comunidade 
acadêmica. 

aos órgãos colegiados 
para não somente 
tomar ciência das 
decisões, mas também 
para laicizar as 

informações à 
comunidade acadêmica. 
 
- A FAMED investe na 

divulgação da IES 
através de comunicação 
interna – murais, site, 

folders, seminários, 
mesa redonda, entre 
outras estratégias e 
externa, através da 
mídia, em todos os 
aspectos. 

 
- Os recursos e a 
qualidade da 
comunicação interna e 
externa tem se 

apresentado como 
eficazes, quanto aos 

objetivos e a missão da 
FAMED. 
 
- É responsável pela 
comunicação interna e 
externa o NUTIC – 
Núcleo de Tratamento 

de Informação e 
Comunicação. 
 
- O site é importante 
veículo de 

comunicação.  

 

 
- Imagem pública da 
instituição nos meios de 
comunicação. 
 

 
- Imagem pública da 
instituição nos meios 
de comunicação. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- Quanto à imagem 
publica da FAMED, 
junto aos meios de 
comunicação, pode-se 

perceber que é muito 
bem trabalhada, 
através de revistas, 
jornais locais e 
regionais e da 
televisão. 
 

- A imagem passada 

pela IES é de extrema 
credibilidade quanto ao 
oferecimento de ensino 
de excelente qualidade 
e ao cumprimento de 

sua responsabilidade 
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social. 
 
- Imagem destacada 
através dos veículos de 
comunicação locais e 

regionais e também 
através de prestação de 
serviços à comunidade 
via atividades de 

extensão. 
 

 
- Meios de comunicação 
utilizados pela FAMED  

 
- Meios de 
comunicação utilizados 
pela FAMED  

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 

- Comprometimento 
com a Missão da IES 

 

- Comprometimento 
com a Missão da IES 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A comunicação 
interna e externa da 
FAMED é efetiva e se 
apresenta em 
consonância com os 
objetivos e a Missão da 
IES. 

 

 
- Eficácia da 
Comunicação interna. 

 
- Eficácia da 
Comunicação interna. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A comunicação 
interna da FAMED é 
freqüente e, de certa 

forma até efetiva  
através do site, e-
mails, comunicados 
escritos, coordenação 
dos cursos, mas 
precisará receber uma 
atenção especial para 

melhoria do setor.. 
 

- Utilização de 
informativos  
institucionais e folhetos 
 

 

 

Dimensão Avaliada: Políticas de Pessoal, de carreiras do corpo 

docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
desenvolvimento e condições de trabalho. 

 

 

Ações 
Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 
 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Planos de Carreira 

 

- Planos de Carreira 

 

- Não foram 

 

- Os Planos de carreira 
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regulamentados para 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos 
com critérios claros de 
admissão e progressão. 

 

regulamentados para 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos 
com critérios claros de 
admissão e progressão. 

- Tal documentação 
encontra-se pronta e 
homologada, porém 
deverá ser trabalhada 

nas reuniões com os 
docentes e funcionários 
para que saibam 

melhor o conteúdo do 
Plano.  
- Pretende-se 
doravante, incluir nas 
entrevistas 
admissionais, a 

exposição do Plano de 
Carreira e as 
possibilidades de 
progressão na 
Instituição. Além disso, 

informes via RH, e-
mails da Direção da 

Faculdade e da 
Coordenação falando do 
conteúdo do Plano de 
carreira. 

apontadas muitas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada, 
apenas que precisa 

ser divulgado. 

para docentes e 
funcionários técnico-
administrativos são 
regulamentados. 
 

- Percebe-se com 
clareza os critérios de 
admissão e de 
progressão horizontal e 

vertical neles. Mas 
deverá ser comunicado 
melhor aos 

funcionários. 
 

 
- Regime de Trabalho 

dos docentes. 

 
- Regime de Trabalho 

dos docentes. 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Quanto ao Regime de 

Trabalho, todos os 
docentes são 
contratados em tempo 
integral ou parcial. 
 

 

- Programas de 
qualificação profissional 
e de melhoria da 
qualidade de vida de 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos. 

  

 

- Programas de 
qualificação profissional 
e de melhoria da 
qualidade de vida de 
docentes e funcionários 
técnico-administrativos. 

 - Para 2012, o projeto é 
oferecer uma ginástica 
laboral, assim como 
também, período livre 
para que se faça 
caminhadas dentro do 

campus da Instituição. 
- Equipar os setores da 
Instituição com sistema 

de ar condicionado e 
avaliar a carga de 
trabalho sobre cada um. 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- As capacitações são 
ministradas de acordo 
com as avaliações de 
desempenho realizadas 
pela IES, onde se pode 
perceber quais tópicos 

precisam de maior 
atenção e onde se pode 
melhorar a qualidade 
dos serviços oferecidos. 
 

 
- Clima institucional, 
relações inter-pessoais, 

 
- Clima institucional, 
relações inter-pessoais, 

 
- Não foram 
apontadas 

 
- O clima institucional e 
as relações inter-
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estrutura de poder, 
graus de satisfação 
pessoal e profissional. 
 

estrutura de poder, 
graus de satisfação 
pessoal e profissional. 
 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

pessoais apresentam-se 
extremamente 
saudáveis. 
 
- São respeitadas as 

instancias de poder e 
hierarquia. 
 
- Elevado grau de 

satisfação das pessoas 
que integram o quadro 
da FAMED tanto em 

relação ao pessoal 
como o profissional. 
- Nota-se não só nas 
reuniões de 
Coordenação, mas 
também dos núcleos e 

no dia a dia de 
trabalho. 
 

 
- Suficiência entre o 

número de docentes e 

técnico-administrativos 
para responder aos 
objetivos e funções da 
instituição. 
 

 
- Suficiência entre o 

número de docentes e 

técnico-administrativos 
para responder aos 
objetivos e funções da 
instituição. 
 

 
- Não foram 

apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existe suficiência e 

adequação quantitativa 

para atender os 
objetivos e funções da 
instituição.  

 
- Existência de 
mecanismos claros e 
conhecidos para seleção, 
contratação, 
aperfeiçoamento e 
avaliação do corpo 

docente e técnico-

administrativo. 

 
- Existência de 
mecanismos claros e 
conhecidos para 
seleção, contratação, 
aperfeiçoamento e 
avaliação do corpo 

docente e técnico-

administrativo. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Quanto a seleção, 
contratação, 
aperfeiçoamento e 
avaliação do corpo 
docente e técnico-
administrativo 

destacou-se a 

existência de 
mecanismos claros e 
conhecidos. 
 

 

- A experiência 
profissional, a formação 
didático-pedagógica dos 
docentes, e a formação 
e experiência 
profissional dos técnicos 

administrativos e o 
desenvolvimento com 
qualidade da missão 
institucional. 

 

 

- A experiência 
profissional, a formação 
didático-pedagógica dos 
docentes, e a formação 
e experiência 
profissional dos técnicos 

administrativos e o 
desenvolvimento com 
qualidade da missão 
institucional. 

- Quando ocorre uma 
nova contratação, todos 
os procedimentos são 

tomados para que o 
novo funcionário sinta-
se ambientado em todos 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A experiência 
profissional, a formação 
didático-pedagógica dos 
docentes e do pessoal 
técnico-administrativo 
colaboram com o 

desenvolvimento da 
missão institucional. 
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os aspectos. 

 
- Existência de 
instâncias de 

fomentação a 
qualificação dos 
docentes e técnico-
administrativos e de  
incentivos e outras 

formas de apoio para o 
desenvolvimento de 

suas funções. 

 
- Existência de 
instâncias de 

fomentação a 
qualificação dos 
docentes e técnico-
administrativos e de  
incentivos e outras 

formas de apoio para o 
desenvolvimento de 

suas funções. 
- Dentro das Políticas de 
formação – qualificação  
continuada, a Instituição 
procura por meio do 
Núcleo de Ensino fazer 

as capacitações internas 
e também, subsidiar a 
vida de profissionais de 
fora ou enviar o 
funcionário para 
encontros, palestras 

etc.. 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O corpo docente e o 
técnico-administrativo 

recebem incentivos e 
apoio financeiro para 
investimento de sua 
formação em serviço. 

 
- Existência de 
integração entre os 
membros da instituição 
e clima de respeito. 

 

 
- Existência de 
integração entre os 
membros da instituição 
e clima de respeito. 

- Mesmo assim, 
sensibilizações tem sido 
oferecidas no intento de 
fomentar e desenvolver 
a questão dos 
relacionamentos 
interpessoais tão 

necessários à saúde 

organizacional. Além 
disso, a forma como a 
IES é gerida 
sistêmicamente, 
fazendo com que todas 
as partes se 

interdependam. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- O clima organizacional 
tem reflexos positivos 
em virtude da 
integração e respeito 

mútuos entre todos os 
membros da instituição. 
 

 

Dimensão Avaliada: Organização e gestão da Instituição. 
 

 
Ações 

Programadas 

 
Ações 

Realizadas 

 
Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 
- Existência de Plano de 
Gestão. 

 
- Existência de Plano 
de Gestão. 

 
- Não foram 
apontadas 

 
- A FAMED conta com 
Planos de Gestão 
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  fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

fundamentado na Gestão 
Democrática, Participativa 
e na descentralização. 
- Entre eles, tem o Plano 
de Agentes Multiplicadores 

de Informações do Curso, 
onde o Coordenador se 
reúne mensalmente com 
os representantes de 

classe para discutir 
problemas e necessidades 
do dia a dia do Curso. 

Desta forma, o corpo 
discente participa da 
gestão cooparticipativa do 
Curso. 
  

 
- Adequação do Plano de 
Gestão ao cumprimento 
dos objetivos e projetos 
institucionais e 
coerência com a 

estrutura organizacional 

oficial e real. 
 

 
- Adequação do Plano 
de Gestão ao 
cumprimento dos 
objetivos e projetos 
institucionais e 

coerência com a 

estrutura 
organizacional oficial e 
real. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Observou-se que o PDI 
está adequado ao 
cumprimento dos 
objetivos e Projetos da 
IES, assim como coerente 

com a estrutura 

organizacional oficial e 
real da Instituição. 
 

 

- Funcionamento, 
composição e atribuição 
dos órgãos colegiados. 
 

 

- Funcionamento, 
composição e 
atribuição dos órgãos 
colegiados. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A organização e gestão 
da Instituição, em especial 
o funcionamento e 
representatividade dos 
colegiados, funcionam de 
maneira independente e 
tem total autonomia na 

relação estabelecida com 

a Mantenedora. 
 
- Os órgãos Colegiados 
estão caminhando em 
direção de mais efetiva 
participação nas decisões 

e na gestão educacional, 
buscando para isso melhor 
funcionamento, 
composição e atribuição 
de suas tarefas.  
 

 
- Uso da gestão 
estratégica para 

antecipar problemas e 
soluções. 
 

 
- Uso da gestão 
estratégica para 

antecipar problemas e 
soluções. 
 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Importante atuação da 
CPA da FAMED em 

consonância com a 
Direção Geral da IES. 

 
- Investimento na 
comunicação e 

 
- Investimento na 
comunicação e 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 
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circulação da informação 
(privativa da gestão 
central ou fluída em 
todos os níveis). 
 

circulação da 
informação (privativa 
da gestão central ou 
fluída em todos os 
níveis). 

 

 
 
 

- Orientação da Gestão 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Existência de 
procedimentos 
adequados e conhecidos 
para organizar e 

conduzir os processos 
de tomada de decisões.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Orientação da Gestão 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
- Existência de 
procedimentos 
adequados e 
conhecidos para 
organizar e conduzir os 

processos de tomada 
de decisões.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

- A FACULDADE DE 
MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA DE GARÇA, 

mantida pela ACEG, utiliza 
como princípios de 

orientação de gestão:  
 
- a educação é centrada 
no aluno; todas as ações 
dos gestores, professores 
e demais funcionários 

devem considerar este 
compromisso maior; 
 
- a responsabilidade de 
cada membro da 
organização, pelo seu 

setor especializado, não o 

exclui da responsabilidade 
pelo todo; a hierarquia 
funcional não deve 
obstacular a ação positiva 
em benefício da 
organização; não há 
subordinados, mas 

associados; 
 
- os membros dos corpos 
docente e técnico-
administrativo têm de 
determinar seus objetivos 

e suas prerrogativas, a 
partir dos objetivos, das 
linhas de ação, das metas 
e dos ordenamentos 
jurídicos da instituição, 
tomando para si plena 
responsabilidade por seus 

atos; 
 
- todos devem ser 
capazes de dominar seu 
próprio trabalho; 
 
- todos os gestores, 

professores e demais 

funcionários, devem estar 
cientes dos objetivos, das 
linhas de ação e das 
metas institucionais e de 
cada curso, 

comprometendo-se, 
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- Existência de 
instancias de apoio, 
participação e consulta 
para tomada de 
decisões. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Existência de 
instancias de apoio, 
participação e 
consulta para tomada 
de decisões. 

mutuamente, à troca 
permanente de 
informações, na pesquisa 
de uma gestão 
participativa, ágil e 

dinâmica; 
 
- a ninguém é dado o 
direito de dizer “essa 

questão não é da minha 
alçada”, porque não é de 
sua responsabilidade 

rotineira – qualquer 
situação de difícil 
resolução atinge a todos, 
porque atinge a vida da 
organização em que todos 
atuam; 

 
- todos os membros da 
comunidade docente e 
técnico-administrativa têm 
de estar preocupados com 

as mudanças e as com as 
transformações, internas e 

externas, para que os 
trabalhos de rotina e as de 
planejamento, 
organização e gerência de 
qualquer setor ou 
atividade da instituição, 
não sejam superadas ou 

inviabilizadas por esses 
eventos; 
 
- a descentralização como 
filosofia de trabalho, para 

tomada de decisões 

rápidas, eficientes e 
responsáveis, com a visão 
da instituição como um 
todo, nenhum setor ou 
pessoa está excluído na 
organização universitária, 
portanto, ninguém está 

autorizado a tomar 
decisões pensando 
somente no seu setor, na 
sua limitada área de 
atuação funcional; 
 
- a qualidade, em todos 

os níveis hierárquicos e 
em todas as funções, da 
mais simples à mais 
complexa, deve imbuir os 
pensamentos, as palavras 
e as ações de todos; 
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- a avaliação permanente 
e a inovação devem existir 
sempre no dia-a-dia de 
todos, com o objetivo de 

oferecer instrumentos 
para criar, aperfeiçoar e 
desenvolver aplicações 
novas, a partir do sucesso 

ou fracasso de cada um ou 
de sua equipe ou setor; 
 

- o conhecimento como 
recurso essencial, como 
meio de aquisição de 
resultados gerenciais, 
sociais e econômicos; 
 

- consciência de que a 
organização universitária 
não pode ser fechada, que 
ela influencia e é 
influenciada, em todas as 

suas ações; 
 

- que é uma organização 
que transcende à 
comunidade; 
 
- terceirização como 
estratégia, para os 
serviços ligados às 

atividades - meio ou os 
que, apesar de 
indispensáveis às funções 
de ensino, pesquisa e 
extensão, precisam de 

gerência independente e 

especializada, para que a 
instituição centralize seus 
esforços em sua tarefa; 
 
- valorização e 
encorajamento de alianças 
e parcerias, internas e 

externas; 
 
- oferta de educação 
continuada, com o 
emprego de todos os seus 
processos e meios, como 
instrumento apropriado ao 

aprimoramento das 
funções universitárias; 
 
- todos os membros da 
comunidade – gestores, 
professores e pessoal 
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técnico-administrativo de 
apoio – têm de, pelo 
menos, uma vez por ano, 
tomar parte de qualquer 
evento que leve à 

atualização, ao 
aperfeiçoamento ou à 
especialização, em sua 
área de desempenho, e no 

campo do relacionamento 
inter-pessoal;  
 

- política para o 
desenvolvimento do 
pessoal com o 
compromisso de 
recrutamento, seleção e 
admissão, conciliável com 

os padrões de qualidade 
desejados, e a execução 
de planos de 
aperfeiçoamento de 
recursos humanos, 

carreira docente e de 

cargos e salários. 
 
 

 

- Eficiência do sistema 
de arquivo e registro em 
função das atividades da 
IES. 
 

 

- Eficiência do sistema 
de arquivo e registro 
em função das 
atividades da IES. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 

- O sistema de arquivo e 
registro é extremamente  
eficaz e eficiente.   
 

 
- Existência de 
instruções normativas 

formuladas e conhecidas 
sobre os procedimentos 
institucionais. 

 
- Existência de 
instruções normativas 

formuladas e 
conhecidas sobre os 
procedimentos 

institucionais. 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existência de Estatutos, 
regimentos, 

organogramas, 
regulamentos internos, 
normas acadêmicas e 

outras.  
 

 
- Existência de 
organograma 
institucional explicitando 

a hierarquia das funções 
e a dinâmica de 
funcionamento da IES. 

 
- Existência de 
organograma 
institucional 

explicitando a 
hierarquia das funções 
e a dinâmica de 
funcionamento da IES. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A IES apresenta 
organograma institucional, 
que explicita a hierarquia 

das funções e a dinâmica 
de funcionamento da 
FAMED. 

 

Dimensão Avaliada: Infra-estrutura física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação. 
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Ações 
Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 
 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Adequação da infra-
estrutura da instituição 

em função das 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
 

 

- Adequação da infra-
estrutura da instituição 

em função das 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 
- A Instituição no ano 
de 2011 investiu 

significativamente para 
adequar ainda mais a 
sua infra-estrutura as 
atividades da Tríade 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 

 

- Dimensão em fase 
de análise de dados, 

porém já se percebe 
melhorias, mas as 
mudanças devem e 
precisam continuar. 

 

- Classes boas, 
arejadas, muitas 

equipadas com 
sistemas de ar 
condicionado, acervo da 
biblioteca, construções 
de novas dependências 

no campus. 

 
- Políticas institucionais 
de conservação, 

atualização, segurança e 
de estímulo à utilização 
dos meios em função 

dos fins. 
 

 
- Políticas institucionais 
de conservação, 

atualização, segurança 
e de estímulo à 
utilização dos meios em 

função dos fins. 
 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A política se 
conservação em relação 

a estrutura da 
Instituição conta com 
funcionários 

exclusivamente para 
limpeza e manutenção 
do prédio e arredores. 
 
- São realizadas 
atividades de 
conscientização 

constantes para que 
todos os alunos, 
professores, direção e 
funcionários zelem pelo 

espaço ocupado, e 
multipliquem a idéia de 

que tudo é de todos, o 
que não justifica 
utilização inadequada.  
 
- Todas as instalações 
têm políticas próprias 
de segurança e 

utilização, em função 
das atividades 
realizadas, ou dos 
materiais utilizados 
para realização das 
mesmas. 

 

 
- Utilização da infra-
estrutura no 
desenvolvimento de 
práticas pedagógicas 

 
- Utilização da infra-
estrutura no 
desenvolvimento de 
práticas pedagógicas 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

 
- O espaço está 
constantemente aberto 
aos alunos, e existe 
assim, a pratica 
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inovadoras. 
 

inovadoras. 
 

dimensão avaliada. interdisciplinar das 
atividades, pois todos 
podem fazer uso de 
toda infra-estrutura no 
desenvolvimento de 

práticas pedagógicas e 
em atividades com 
caráter inovador. 
 

 
- Adequação da 

quantidade de 
laboratórios às 
necessidades da 
instituição em relação 
ao cursoe a quantidade 
dos estudantes. 

 

 
- Adequação da 

quantidade de 
laboratórios às 
necessidades da 
instituição em relação 
ao cursoe a quantidade 
dos estudantes. 

 

 
- Dimensão em fase 

de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 

análise de dados 

 
- Suficiência do espaço 
para os estudantes 
desempenharem suas 
atividades programadas. 

 

 
- Suficiência do espaço 
para os estudantes 
desempenharem suas 
atividades programadas. 

 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- Na biblioteca, embora 
o espaço seja suficiente  
para os usuários 
realizarem suas 

atividades, há a 
necessidade de 
melhorias e ampliações 
que já estão sendo 
planejadas para 
ocorrer.  

 
- Todos os espaços 
estão disponíveis aos 
alunos e são 
compatíveis com o 
projeto pedagógico da 
Instituição.  

 

 
- Nível de funcionalidade 
dos laboratórios, 
bibliotecas, oficinas e 
espaços experimentais. 

 
- Nível de funcionalidade 
dos laboratórios, 
bibliotecas, oficinas e 
espaços experimentais. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- Todos os laboratórios, 
a biblioteca e os 
espaços experimentais 
funcionam em tempo 

integral. 
 

 
- Estado de conservação 
dos laboratórios e 

bibliotecas. 
 

 
- Estado de conservação 
dos laboratórios e 

bibliotecas. 
 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 
- Adequação em 

qualidade e quantidade 
dos equipamentos dos 

laboratórios. 
 

 
- Adequação em 

qualidade e quantidade 
dos equipamentos dos 

laboratórios. 
 

 
- Dimensão em fase 

de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 

análise de dados 

 
- Características dos 
laboratórios e biblioteca 

 
- Características dos 
laboratórios e biblioteca 

 
- Não foram 
apontadas 

 
- Os laboratórios e a 
biblioteca são bem 
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quanto à iluminação, 
refrigeração, acústica, 
ventilação, mobiliário e 
limpeza. 
 

quanto à iluminação, 
refrigeração, acústica, 
ventilação, mobiliário e 
limpeza. 
 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

iluminados, possuem 
sistema de 
refrigeração. 
 
- Acústica adequada. 

 
- Ventilação, mobiliário 
e limpeza dos 
laboratórios e da 

biblioteca se 
apresentam adequadas 
às peculiaridades de 

cada espaço. 
 

 
- Adequação dos postos 
na biblioteca e salas de 

leitura da biblioteca em 
relação às necessidades 
dos usuários. 
 

 
- Adequação dos postos 
na biblioteca e salas de 

leitura da biblioteca em 
relação às necessidades 
dos usuários. 
 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A quantidade de 
postos e salas de 

leitura na biblioteca, 
colocada anteriormente 
está adequada às 
necessidades dos 
usuários.  
 

 
- Os horários e 
calendário da biblioteca 
respondem às 
necessidades dos 
estudantes nos turnos 

oferecidos na IES. 
 

 
- Os horários e 
calendário da biblioteca 
respondem às 
necessidades dos 
estudantes nos turnos 

oferecidos na IES. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O calendário e os 
horários da biblioteca 
respondem às 
necessidades dos 
estudantes em todos os 

turnos oferecidos pela 
FAMED/ACEG. 
 
- Horário de 
funcionamento das 08h 
as 22h durante a 
semana e das 08h as 

16h aos sábados, 

durante todo o período 
letivo e no recesso 
escolar. 
 

 

- Qualidade e 
quantidade dos 
equipamentos da 
biblioteca. 
 

 

- Qualidade e 
quantidade dos 
equipamentos da 
biblioteca. 
 

 

- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 

- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 
- Adequação da 
organização dos 
materiais e o volume de 

consultas e 
empréstimos.  

 
- Adequação da 
organização dos 
materiais e o volume de 

consultas e 
empréstimos.  

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O acervo e os serviços 
de empréstimos são 
informatizados.  

 
- Os materiais são 
disponibilizados nas 

estantes de acordo com 
a Classificação Decimal. 
 
- A informatização da 
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biblioteca atualmente 
utiliza o sistema 
WAE/WISE permitindo 
aos usuários e 
funcionários da 

Biblioteca a 
operacionalização de 
todo serviço oferecido, 
com rapidez e 

eficiência. 
 
- cadastro, catalogação, 

pesquisa, consultas, 
relatórios, estatísticos e 
etiquetas - assim como 
sistema de multas e 
suspensões de 
utilização são 

operacionais.  
 

 
- Disponibilidade do 
material em relação à 

demanda. 

 

 
- Disponibilidade do 
material em relação à 

demanda. 

 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A disponibilidade dos 
materiais em relação à 

demanda é compatível, 

pois todos os materiais 
são adquiridos de 
acordo com a 
necessidade de cada 
laboratório.  
 

 
- Disponibilidade da 
bibliografia obrigatória 
ou recomendada em 
relação à demanda. 
 

 
- Disponibilidade da 
bibliografia obrigatória 
ou recomendada em 
relação à demanda. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A bibliografia 
obrigatória está sempre 
adequada à demanda. 
 
- O número de títulos e 

exemplares são 

suficientes e adequados 
ao número de usuários, 
bem como das 
disciplinas de todos os 
cursos.  
 

- São adquiridos mais 
títulos e exemplares 
sempre que necessário. 
 

 

- Grau de satisfação dos 
usuários em relação ao 
sistema de acesso aos 
materiais e à sua 

consulta. 
 

 

- Grau de satisfação dos 
usuários em relação ao 
sistema de acesso aos 
materiais e à sua 

consulta. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 

- Em geral os usuários 
se mostram satisfeitos 
em relação ao acesso e  
consultas dos materiais. 

 
- Contam com a base 
de dados WAE para 

facilitar as consultas e 
localização das obras, e 
também funcionários 
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capacitados para ajudá-
los em sua pesquisa. 
 
- Os alunos se mostram 
satisfeitos com o 

número dos materiais e 
com o acesso físico ao 
acervo que é livre, o 
que permite ao usuário 

utilizar todos os 
recursos informacionais 
disponíveis.  

 
 
- Os sistemas têm 
como produtos 
relatórios por autor, 
título e assunto, 

também por tipo de 
material disponível na 
Biblioteca. 
 

 

- Grau de satisfação dos 

usuários em relação à 
quantidade, qualidade e 
acessibilidade à 
bibliografia. 
 

 

- Grau de satisfação dos 

usuários em relação à 
quantidade, qualidade e 
acessibilidade à 
bibliografia. 
 

 

- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- Elevado grau de 

satisfação em relação à 
quantidade, qualidade e 
acessibilidade à 
bibliografia. 
 

 
- Satisfação dos 
estudantes em relação 
aos laboratórios e 
biblioteca. 

 
- Satisfação dos 
estudantes em relação 
aos laboratórios e 
biblioteca. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Elevado grau de 
satisfação dos 
estudantes em relação 
aos laboratórios e à 
biblioteca. 
 

 

- Existência de 
procedimentos claros 
para adquirir, manter, 
revisar e atualizar as 
instalações e recursos 

necessários. 
 

 

- Existência de 
procedimentos claros 
para adquirir, manter, 
revisar e atualizar as 
instalações e recursos 

necessários. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- Existem 
procedimentos claros 
para aquisição, 
manutenção, revisão e 
atualização das 

instalações e recursos 
necessários. 
 

 
- Adequação e 

adaptação das 
instalações para 
estudantes com 
necessidades especiais. 

 

 
- Adequação e 

adaptação das 
instalações para 
estudantes com 
necessidades especiais. 

- Em 2011 foram 
tomadas medidas de 
ações corretivas 

eliminando todas as 
dificuldades de acesso 
por arte do aluno 
portador de 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existem rampas de 

acesso para locomoção 
a biblioteca e conta 
com espaço físico 
adequado para os 

estudantes portadores 
de necessidades 
especiais. 

- Rampas para todos os 
setores da Instituição, 
inclusive sinalização de 
trânsito nas ruas 
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necessidades especiais. 
- Além disso, sinalização 
no trânsito interno da 
Faculdade especificando 
vagas, espaços e locais 

próprios para estacionar 
o carro. 
 

internas do Campus 
para facilitar a vida dos 
portadores de 
necessidades especiais. 
 

 
Dimensão Avaliada: Planejamento e avaliação, especialmente em 

relação aos processos, resultados e eficácia da auto-avaliação 
institucional. 

 

 
Ações 

Programadas 

 
Ações Realizadas 

 
Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 
- Adequação e 
efetividade do 

planejamento geral da 
instituição e sua relação 
com o Projeto 

Pedagógico Institucional 
e com os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 
 

 
- Adequação e 
efetividade do 

planejamento geral da 
instituição e sua relação 
com o Projeto 

Pedagógico Institucional 
e com os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos. 
 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 
- O Planejamento geral 
da instituição e sua 

relação com o PDI e 
com o PPC está 
adequado e é efetivo 

quanto aos objetivos 
estabelecidos. 

 
- Procedimentos de 

avaliação e 
acompanhamento do 
planejamento 
institucional, 
especialmente das 

atividades educativas. 
 

 
- Procedimentos de 

avaliação e 
acompanhamento do 
planejamento 
institucional, 
especialmente das 

atividades educativas. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 
- Existência de 

procedimentos claros 
de avaliação e 
acompanhamento do 
planejamento 
institucional, com 

relação à todas suas 
esferas, e em especial, 

com relação às 
atividades educativas. 
 

 
- Existência de 

planejamento das 
atividades da IES.  
 

 
- Existência de 

planejamento das 
atividades da IES.  
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 
- Todas as atividades 

de ensino, pesquisa e 
extensão são 
planejadas junto aos 
Núcleos e às 
Coordenações de cursos 
no final do ano sempre 
projetando para o ano 

seguinte.  
- Esse Planejamento é 
flexível, razão pela qual 
pode sofrer alterações 
no meio do caminhando 
favorecendo a melhoria 
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dos serviços e a 
antecipação de 
problemas.  

 

- Incorporação das 
ações para melhoria 
contínua junto ao 
Planejamento. 
 

 

- Incorporação das 
ações para melhoria 
contínua junto ao 
Planejamento. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 

- As ações de avaliação 
são incorporadas ao 
planejamento visando a 
melhoria.  
 

- Existe relação entre o 
planejamento e a auto-

avaliação. 
 

 
- Existência de avaliação 
institucional antes da 

implantação do SINAES. 

 
- Existência de avaliação 
institucional antes da 

implantação do SINAES. 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 
- A partir de 2001, a 
Presidência da ACEG e 

a Diretoria da 
Faculdade mantida, 
preocupados com a 
melhoria da qualidade 
dos serviços oferecidos 
criaram o Comitê de 
Qualidade, para o 

assessoramento e o 
acompanhamento dos 
trabalhos desenvolvidos 
pelos diversos 
segmentos da 
Instituição. 

 
- No mesmo ano foram 
organizados vários 
encontros internos com 
o objetivo de definir a 
filosofia, a missão e os 
princípios norteadores 

de sua ação como 

instituição educativa, 
corroborados com o 
Programa de 
Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e 
Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI). 
 
- Como suporte ao 
documento organizado, 
o Comitê de Qualidade 
elaborou um Projeto-

Piloto de Avaliação que 
definia as metas e o 
cronograma para sua 

realização.  
 
- O Projeto-Piloto de 
Avaliação definiu um 

cronograma 
estabelecendo como 
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meta que todos os 
setores e cursos fossem 
avaliados até o ano de 
2006, iniciando-se 
após, a avaliação dos 

egressos. 
 
- Iniciou-se nessa 
mesma época, iniciou-

se a auto-avaliação 
proposta pelo SINAES. 
 

 
- Consenso entre os 
objetivos do processo de 
auto-avaliação. 
 

 
- Consenso entre os 
objetivos do processo de 
auto-avaliação. 
- Foram feitas 

sensibilizações dos 
funcionários, encontros 
com os alunos, 
formação e implantação 
de uma consciência 
Institucional de 

qualidade nos serviços a 

serem prestados.  
 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 

avaliada. 
 

 
- Existência de consenso 
entre os objetivos do 
processo de auto-
avaliação. 

 

 
- Condições para que o 

processo de auto-
avaliação tivesse uma 
avaliação efetiva. 
 

 
- Condições para que o 

processo de auto-
avaliação tivesse uma 
avaliação efetiva. 
- O projeto de CPA para 
2011 foi cumprido à 
risca desde a elaboração 
do material a ser 

passado a todos, até a 

disponibilização dos 
sistemas eletrônicos 
para assegurar rapidez, 
veracidade, clareza e 
transparência na 
avaliação. 

 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 
- A IES apresenta 

condições para que o 
processo de auto-
avaliação aconteça 
afetivamente. 
 

 
- Participação suficiente 
para assegurar o 

comprometimento e a 
apropriação dos 
resultados da auto-
avaliação da maior parte 

da comunidade.  
 

 
- Participação suficiente 
para assegurar o 

comprometimento e a 
apropriação dos 
resultados da auto-
avaliação da maior parte 

da comunidade. 
- Como os alunos estão 
vendo as melhorias 

acontecendo, acabam 
acreditando que o 
processo é sério e traz 

 
- Não foi apontadas 
fragilidades neste 

aspecto. 

 
- Os dados do sistemas 
demonstraram que 

mais de 90% dos 
alunos e funcionários 
participaram do 
processo avaliativo. 

- Esse dado deve ser 
visto como uma 
potencialidade porque a 

comunidade acadêmica 
esteve junto atuando, 
participando do 
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resultados positivos para 
a vida acadêmica.   
 

processo que teve 
início, mas que não 
pode ter fim, pois 
caminha sempre para 
as melhorias 

constantes.  

 
- Possibilidade de colher 
e sistematizar 

informações importantes 
disponíveis na IES 

quando foi realizada a 
auto-avaliação. 
 

 
- Possibilidade de colher 
e sistematizar 

informações importantes 
disponíveis na IES 

quando foi realizada a 
auto-avaliação. 
 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da dimensão 

avaliada. 

- A Instituição 
disponibilizou o sistema 
no site que oferece os 

resultados 
sistematizados com 

segurança além de  
outros meios como 
caixa de ouvidoria para 
colher os dados 
importantes. 

 
- Comunicação das 
conclusões do processo 
de avaliação interna. 
 

 
- Comunicação das 
conclusões do processo 
de avaliação interna. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 
 

 
- A comunicação dos 
resultados e pareceres 
da auto-avaliação 
acontece efetivamente 
através de seminários, 
apresentações 

institucionais e 
específicas junto às 
coordenações dos 
Cursos, impressão do 
próprio relatório que 
fica disponibilizado na 

Biblioteca da Faculdade 
e, também, a 
transmissão dos 
resultados nas reuniões 
com os alunos. 
 

 
- Discussão dos 

resultados, dos 
relatórios, com a 
comunidade. 
 

 
- Discussão dos 

resultados, dos 
relatórios, com a 
comunidade. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 
 

 
- Existência de 

discussão dos 
resultados e dos 
relatórios junto a 
comunidade interna e 
externa. 

 

 
- Mudanças e ações 
imediatas como 
resultado do processo 

de auto-avaliação. 
 

 
- Mudanças e ações 
imediatas como 
resultado do processo 

de auto-avaliação. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da dimensão 
avaliada. 
 

 
- Mudanças e ações 
imediatas aconteceram 
com relação as 

atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, 
infraestrutura e atuação 
em órgãos colegiados 

decorrentes dos 
resultados 
apresentados no 

processo de auto-
avaliação. 
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- Divulgação interna do 
processo e dos 
resultados da auto-
avaliação. 
 

- Divulgação interna do 
processo e dos 
resultados da auto-
avaliação. 
 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da dimensão 
avaliada. 

 

- A divulgação dos 
resultados e pareceres 
da auto-avaliação 
acontece efetivamente 
através de seminários, 

apresentações 
institucionais e 
específicas junto às 
coordenações dos 

Cursos.  
- Impressão do próprio 
relatório que fica 

disponibilizado na 
Biblioteca da Faculdade 
e, também, a 
transmissão dos 
resultados nas reuniões 
com os alunos. 

 

 

Dimensão Avaliada: Política de atendimento aos discentes 
 

 
Ações 

Programadas 

 
Ações Realizadas 

 
Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 
- Políticas de acesso, 
seleção e permanência 
de estudantes e sua 

relação com as políticas 
publicas e com o 
contexto social. 
 

 
- Políticas de acesso, 
seleção e permanência 
de estudantes e sua 

relação com as políticas 
publicas e com o 
contexto social. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existência de Políticas 
de acesso, seleção e 
permanência de 

estudantes e sua relação 
com as políticas publicas 
e com o contexto social. 
 

- Todos os alunos 
recebem 
acompanhamento 

pedagógico. 
 
- A FAMED conta com 
espaço de participação e 
convivência para os 
discentes. 

 

 
- Políticas de 
participação de 
estudantes em 

atividades de ensino, 

iniciação científica, 
extensão, avaliação 
institucional e de 
intercambio estudantil. 
 

 
- Políticas de 
participação de 
estudantes em 

atividades de ensino, 

iniciação científica, 
extensão, avaliação 
institucional e de 
intercambio estudantil. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- Quanto a política de 
participação de 
estudantes em 

atividades de ensino a 

IES oferece: 
 
 Atividades de 

Iniciação Científica. 
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Semana Acadêmica do 

Curso. 
 
Simpósio de Ciências 

Aplicadas. 
 
Exposições Científicas. 

 
 Atividades de 

Extensão 

 
 Atividades de 

Monitorias 
 
 Avaliação 

Institucional. 
 
Projeto Agentes 

Multiplicadores de 
Informações – AMIs – 
Gestão Cooparticipativa 
dos Alunos. 

 

 
- Existência de 
mecanismos e/ou 
sistemáticas de estudos 

e análises dos dados 
sobre ingressantes, 
evasão/abandono, 
tempos médios de 
conclusão, formaturas, 
relação professor/aluno 
e outros estudos tendo 

em vista a melhoria das 
atividades educativas. 
 

 
- Existência de 
mecanismos e/ou 
sistemáticas de estudos 

e análises dos dados 
sobre ingressantes, 
evasão/abandono, 
tempos médios de 
conclusão, formaturas, 
relação professor/aluno 
e outros estudos tendo 

em vista a melhoria das 
atividades educativas. 
- No plano Diretor da 

Coordenação e na 
atuação do Núcleo 
Docente Estruturante, 

tais questões são 
colocadas em pauta e 
levadas a cabo na 
avaliação e Análise dos 
dados, além de tentar 
estabelecer mecanismos 
que inibam evasões, 

maximizem 
relacionamentos sadios 
entre os docentes e 
alunos. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existência na IES, 
através da administração 
acadêmica de 

mecanismos de estudos  
e análises dos dados 
sobre ingressantes, 
evasão/abandono, 
tempos médios de 
conclusão, formaturas, 
relação professor/aluno e 

outros estudos tendo em 
vista a melhoria das 
atividades educativas. 

- No plano Diretor da 
Coordenação e na 
atuação do Núcleo 

Docente Estruturante, 
tais questões são 
colocadas em pauta e 
levadas a cabo na 
avaliação e Análise dos 
dados, além de tentar 
estabelecer mecanismos 

que inibam evasões, 
maximizem 
relacionamentos sadios 
entre os docentes e 
alunos. 

 

 
- Acompanhamento de 
egressos e de criação de 
oportunidades de 
formação continuada. 

 
- Acompanhamento de 
egressos e de criação de 
oportunidades de 
formação continuada. 

 
- Dimensão em fase 
de coleta e análise 
de dados 

 
- Dimensão em fase de 
coleta e análise de 
dados 
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- Conhecimento, 
discussão e divulgação 

dos critérios de 
admissão. 
 

 
- Conhecimento, 
discussão e divulgação 

dos critérios de 
admissão. 
 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 
- Os critérios de 
admissão são 

conhecidos, discutidos e 
divulgados. 

 

- Existência de 
mecanismos de apoio 
acadêmico, 
compensação e 
orientação para os 
estudantes que 
apresentam dificuldades 

acadêmicas e pessoais. 
 

 

- Existência de 
mecanismos de apoio 
acadêmico, 
compensação e 
orientação para os 
estudantes que 
apresentam dificuldades 

acadêmicas e pessoais. 
 

 

- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A FAMED/ACEG 
demonstra grande 
preocupação no 
atendimento aos 
acadêmicos, e para isso 
elaborou o Programa de 
Atendimento ao 

Discente.   
 
- Desenvolve ações 
diárias para o 
acompanhamento e 
atendimento ao corpo 
discente da instituição 

em seu curso Superior, 
visando a identificação e 
solução das dificuldades 
pedagógicas e 
acadêmicas dos alunos 
de graduação e da pós-

graduação.  
 
- Conta com o SIOE - 
Serviço de Informação e 
Orientação Educacional. 
 
- O Serviço Institucional 

de Orientação 

Educacional (SIOE), da 
Associação Cultural e 
Educacional de Garça, 
tem como finalidade 
desenvolver um 
trabalho de apoio aos 

estudantes, oferecendo 
orientação 
psicopedagógica 
articulada com o projeto 
pedagógico da FAMED, 
vinculado ao Núcleo de 

Ensino da Instituição. 
 
- Disponibiliza 

atendimento a todos os 
estudantes da 
Instituição.  
 

 
- Regulamentação dos 

 
- Regulamentação dos 

 
- Não foram 

 
- Existência do Manual 
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direitos e deveres dos 
estudantes. 
 

direitos e deveres dos 
estudantes. 
 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

do Aluno e Programa de 
Atendimento aos 
Discentes. 

 
- Desenvolvimento de 
indicadores para medir 
os resultados obtidos 
pelos estudantes. 

 

 
- Desenvolvimento de 
indicadores para medir 
os resultados obtidos 
pelos estudantes. 

 

 
- Dimensão em fase 
de análise de dados 

 
- Dimensão em fase de 
análise de dados 

 
- Existência de 
instâncias que forneçam 
bolsas de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
- Existência de 
instâncias que forneçam 
bolsas de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- A FAMED oferece 
bolsas de estudos 
através do Programa de 
Iniciação Científica, 
Programa de Monitoria, 

Bolsa Funcionário e 
outras relacionadas às 
atividades de extensão. 
 

 
- Existência de 

instâncias que 

favoreçam a 
participação dos 
estudantes em eventos. 

 
- Existência de 

instâncias que 

favoreçam a participação 
dos estudantes em 
eventos. 

 
- Não foram 

apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Todos os alunos são 

incentivados a 

participarem de eventos 
e inclusive, para isso 
podem requerer ajuda 
de custo junto ao 
NUPES e NUEN. 

 

 
- Existência de políticas 
de incentivo para a 
criação de empresas-
junior e incubadoras. 

 

 
- Existência de políticas 
de incentivo para a 
criação de empresas-
junior e incubadoras. 

 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 
 

 
- A IES já conta com a 
FAMED Jr. em plena 
atividade. 
 

 

 

- Existência de 
programas e práticas de 

iniciação à ciência e de 
formação inicial de 
futuros pesquisadores. 
 

 

- Existência de 
programas e práticas de 

iniciação à ciência e de 
formação inicial de 
futuros pesquisadores. 
 

 

- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 

- A IES oferece o 
Programa de Iniciação 

Científica inclusive com 
a BIC – Bolsa de 
Iniciação Científica, 
visando a formação de 
futuros pesquisadores. 
 

 

Dimensão Avaliada: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o 
significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 

educação superior. 
 

 
Ações 

Programadas 

 
Ações Realizadas 

 
Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 
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- Sustentabilidade 
financeira de instituição 
e políticas de captação e 
alocação de recursos. 

 

 
- Sustentabilidade 
financeira de instituição 
e políticas de captação e 
alocação de recursos. 

 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 

 
- A IES possui 
sustentabilidade 
financeira e políticas de 
captação de recursos 

bem estruturadas. 
 

 
- Políticas direcionadas à 

aplicação de recursos 
para programas de 

ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

 
- Políticas direcionadas à 

aplicação de recursos 
para programas de 

ensino, pesquisa e 
extensão. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Existem políticas de 

direcionamento da 
aplicação de recursos 

para as atividades 
relacionadas ao ensino, 
a pesquisa e à 
extensão. 
 

 
- Existência, no PDI, da 
relação entre a proposta 
de desenvolvimento da 
IES e o orçamento 
previsto. 
 

 
- Existência, no PDI, da 
relação entre a proposta 
de desenvolvimento da 
IES e o orçamento 
previsto. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- Consta, no PDI, a 
relação entre a 
proposta de 
desenvolvimento e os 
orçamentos previstos. 

 
- Compatibilidade entre 
cursos oferecidos e as 
verbas e os recursos 
disponíveis. 

 

 
- Compatibilidade entre 
cursos oferecidos e as 
verbas e os recursos 
disponíveis. 

 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 

dimensão avaliada. 
 

 
- Existência de 
compatibilidade entre 
as verbas e recursos 
disponíveis e o curso 

oferecido. 

 
- Cumprimento das 
obrigações trabalhistas. 
 

 
- Cumprimento das 
obrigações trabalhistas. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 

aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 
- Todas as obrigações 
trabalhistas são 
cumpridas, sem 

nenhum atraso ou 
irregularidade. 
 

 
- Regularidade dos 

salários dos docentes e 
técnico-administrativos. 
 

 
- Regularidade dos 

salários dos docentes e 
técnico-administrativos. 
 

 
- Não foram 

apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 
 

 
- Todos os salários dos 

docentes e técnico-
administrativos são 
pagos regularmente, no 
5º dia útil do mês, sem 
atrasos. 
 

 
- Atualização em 
número e em qualidade 
dos equipamentos 
necessários para o 
desenvolvimento do 

Projeto Pedagógico 

Institucional. 
 

 
- Atualização em 
número e em qualidade 
dos equipamentos 
necessários para o 
desenvolvimento do 

Projeto Pedagógico 

Institucional. 
 

 
- Não foram 
apontadas 
fragilidades neste 
aspecto da 
dimensão avaliada. 

 
- O desenvolvimento do 
Projeto Pedagógico 
Institucional dispõe de 
atualização em numero 
e em qualidade dos 

equipamentos 

necessários. 

 
- Destinação no 
orçamento de verbas 

para capacitação de 

 
- Destinação no 
orçamento de verbas 

para capacitação de 

 
- Não foram 
apontadas 

fragilidades neste 

 
- Existência de 
destinação de verbas 

para capacitação de 
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docentes e técnico-
administrativos.  
 

docentes e técnico-
administrativos.  
 

aspecto da 
dimensão avaliada. 

docentes e técnico-
administrativos. 

 

 

 
Descrição de como os resultados obtidos são incorporados no 

planejamento da Gestão acadêmico-administrativa 
 

 

Por último, os resultados da auto-avaliacão são submetidos ao olhar 

externo de especialistas de áreas/cursos, de planejamento e de gestão da 

educação superior, na perspectiva de uma avaliação externa das propostas 

e das práticas desenvolvidas. A avaliação externa é composta de duas 

etapas: a visita dos avaliadores à instituição e a elaboração de relatório de 

avaliação institucional. 

Dessa forma, o diagnóstico da avaliação institucional serve tanto ao 

auto-conhecimento institucional, como orienta a gestão para a definição de 

seu planejamento estratégico a partir das potencialidades e fragilidades 

apresentadas em cada dimensão.   

Como resultado, espera-se que a avaliação institucional atenda a seu 

objetivo fundamental, que é o conhecimento da instituição, e que promova 

o acompanhamento dos processos desenvolvidos, bem como a 

consolidação e a reformulação das ações. 

Com isso, o aperfeiçoamento das atividades pedagógicas e técnico-

administrativas, na FAMED trará resultados significativos ao compreender 

que a auto-avaliação é um processo fundamental que: proporciona 

informações sobre a realidade da Instituição em suas múltiplas dimensões; 

oferece informação que possibilita retroalimentar os processos de tomada 

de decisão; subsidia a elaboração de projetos de intervenção; proporciona 

elementos para o replanejamento das ações pedagógicas. Implantada de 

forma gradativa, contínua, permanente e atualizada, a auto-avaliação 
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procurará conjugar a atuação das diversas unidades de ensino que 

compõem a instituição com as demandas da sociedade, que lhes dão 

significado. 

 

 
Justificativa  

 
 

Ao se avaliar cada dimensão, embora em momentos distintos, faz-se 

recorrência às demais, garantindo-se, assim, a indissociabilidade entre o 

ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa, a extensão e a gestão, para 

possibilitar uma visão mais globalizada das atividades desenvolvidas na 

Instituição. 

Os indicadores de desempenho estabelecidos pela FAMED 

constituem-se uma série de medidas qualitativas e quantitativas de 

entrada, de processo ou de resultados usados para descrever o 

funcionamento da instituição. São definidos em termos de índices que 

refletem eficiência, produtividade ou eficácia, assim separados: 

 

- eficiência – são indicadores que relacionam insumos e produtos. 

Refere-se a uma combinação ótima de recursos para produzir um 

determinado produto, o que quer dizer produzi-lo ao menor custo. 

Exemplo: o custo por aluno formado. 

- produtividade – são indicadores que relacionam insumos e produtos 

medidos em unidades físicas. Exemplo: trabalhos publicados por professor, 

relação professor-aluno e quantidade de alunos por sala, número de alunos 

formados. 

- eficácia – são indicadores que mostram até que ponto os objetivos 

da instituição foram atingidos. Exemplo: qualidade do curso de graduação, 

inserção dos alunos formados no mercado de trabalho, volume de 

trabalhos publicados, dentre outros. 
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É fundamental estabelecer claramente os indicadores que nortearam 

a avaliação, pois estes são imprescindíveis quando da elaboração dos 

instrumentos de e análise dos dados. 

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
De uma forma geral, a Auto-avaliação de 2011 evidenciou melhoras 

na estrutura e no funcionamento da Faculdade como um todo. As ações da 

CPA foram melhores e mais amplas em relação aos anos anteriores. Isso 

nos faz pensar que a Comunidade Acadêmica está ganhando uma 

consciência Institucional de Avaliação. Não só por parte dos alunos e 

professores, mas também e muito mais pelos próprios membros da CPA, 

pois a Comissão tem trabalhado próximo aos problemas identificados, 

estabelecido ações e supervisionado o cumprimento das metas. Tem- se 

dado conta também, da responsabilidade de sua existência e da 

importância de sua presença ativa na vida da faculdade. Isso demonstra 

que está havendo o crescimento de todos como pessoas, como instituição 

verdadeiramente educacional, como comunidade acadêmica e que a 

Faculdade tem o dever de prestar serviços com qualidade aos seus 

usuários. Além disso, os discentes estão vendo que a auto-avaliação tem 

surtido efeito, que há uma proposta saneadora das dificuldades que se 

apresentam na vida da Faculdade.   

Esse é o objetivo da Auto- Avaliação: o de favorecer o repensar, a 

re-avaliação do que está sendo feito, a reprogramação dos cronogramas, a 

mudança e/ou alteração dos currículos quando necessários,  o diagnóstico 

das fragilidades e das potencialidades. Embora a Instituição seja uma 

Escola, está cônscia de que não sabe tudo, de que não está acabada, que 

está por ser feita ainda e há muito que crescer. Por outro lado, seu 

caminhar nos últimos anos, evidencia uma sede de mudança, uma vontade 
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de apresentar um perfil diferente para o amanhã e que só poderá ocorrer, 

mediante a uma constante Auto-Avaliação de seu existir.  

 
 

Em virtude do processo de Auto-avaliação Institucional se encontrar 

em aberto, serão destacadas posteriormente as formas de divulgação dos 

resultados para o corpo social as dificuldades e facilidades encontradas e 

as criticas e sugestões para aprimorar o processo. 

 

 
 

 
 

Garça, 01 de março de 2012. 
 

 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO  
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