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Mantida: Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral- FAEF 

Base Legal: Portaria MEC Nº310 de 27 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da 

União em 31 de dezembro de 2012. 

 

 

 1. BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

A Sociedade Cultural e Educacional de Garça, anteriormente, Associação Cultural e 

Educacional de Garça - adiante somente Mantenedora, pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Garça, SP. de onde obtém os recursos 

financeiros para suas atividades educacionais, mantenedora da Faculdade de Ensino Superior 

e Formação Integral – FAEF.  

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF é hoje resultado do 

Processo de Unificação das Faculdades Mantidas pela Sociedade Cultural e Educacional de 

Garça: Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça – FAEF; Faculdade de 

Ciências Humanas de Garça – FAHU; Faculdade de Ciências da Saúde de Garça - FASU; 

Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais de Garça – FAEG e Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia de Garça – FAMED. Iniciou seu funcionamento em 1989, através da 

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça com o oferecimento dos cursos de 

Agronomia e Engenharia Florestal, e, a partir destes, expandiu para as outras Faculdades e 

outras áreas de atuação. 

A FAEF oferece cursos na área de Ciências Sociais, Ciências da Saúde, Exatas, 

Humanas, Agrárias e Tecnológicas. Oferecendo também Cursos de Pós-Graduação 

“Lato Sensu”, em nível de Especialização, nas seguintes áreas: Agricultura de Precisão 

e Agricultura em Ambiente Protegido. 

 A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral recebeu aprovação de 

unificação das mantidas através do Processo e-MEC  2011 – 1082 pela  Portaria 310 de 

27 de dezembro de 2012 - publicada no D.O.U. em 31 de dezembro de 2012. Rege-se 

pelo Regimento Geral, atualizado no ato regulatório do Recredenciamento da FAEF, 

protocolado em 11 de julho de 2017. 

O Projeto Geral do Plano de Desenvolvimento Institucional da Sociedade Cultural e 

Educacional de Garça é continuar auxiliando no desenvolvimento econômico e social da 
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região de Garça, que é considerada de baixa renda e, consequentemente, de oferta limitada 

de equipamentos que possibilitem a formação cultural e educacional do seu povo.  

A Faculdade vem se consolidando como Instituição de Ensino Superior capaz de 

contribuir para o desenvolvimento da região, colocando profissionais competentes no mercado 

de trabalho. A respeitabilidade e o compromisso da Instituição são constatáveis, 

especialmente quanto à percepção de seu esforço para enveredar pelo caminho próprio das 

escolas de nível superior com eixo na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão.  

A maioria dos graduandos e pós-graduandos provem, de municípios situados na cidade 

de Garça e na microrregião de Marília/SP. Assim, a FAEF, vem se consolidando como 

Instituição de Ensino Superior capaz de contribuir para o desenvolvimento da região, 

colocando profissionais competentes no mercado de trabalho.  

A IES estimula a Iniciação Científica e a Pesquisa nas diversas modalidades, como 

função indissociável do ensino e da extensão, com o fim de ampliar o acervo de 

conhecimentos ministrados nos diversos cursos.  É também propósito da mesma colocar-se 

aberta a população e às exigências da realidade, local e regional, para conseguir a renovação 

de suas funções básicas – o ensino e a pesquisa. Desta maneira, a extensão, como um serviço 

à comunidade, deve assegurar o estabelecimento de uma relação de troca e uma forma de 

comunicação entre a IES e seu meio, sempre articulada das atividades de ensino e de 

pesquisa.  

A Sociedade Cultural e Educacional de Garça quer continuar auxiliando no 

desenvolvimento econômico e social da região de Garça, que é considerada de baixa renda 

e, consequentemente, de oferta limitada de equipamentos que possibilitem a formação cultural 

e educacional do seu povo. A Faculdade vem se consolidando como Instituição de Ensino 

Superior capaz de contribuir para o desenvolvimento da região, colocando profissionais 

competentes no mercado de trabalho. A respeitabilidade e o compromisso da Instituição são 

constatáveis, especialmente quanto à percepção de seu esforço para enveredar pelo caminho 

próprio das escolas de nível superior com eixo na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. A 

maioria dos graduandos e pós-graduandos provem, de municípios situados na cidade de 

Garça e na microrregião de Marília/SP.  

A IES estimula a Iniciação Científica, como função indissociável do ensino e da 

extensão, com o fim de ampliar o acervo de conhecimentos ministrados nos diversos cursos.  

É também propósito da mesma colocar-se aberta à população e às exigências da realidade, 

local e regional, para conseguir a renovação de suas funções básicas – o ensino e a pesquisa. 

Desta maneira, a extensão, como um serviço à comunidade, deve assegurar o 



3 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
  Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

 
 

estabelecimento de uma relação de troca e uma forma de comunicação entre a IES e seu 

meio, sempre indissociada das atividades de ensino e de pesquisa.  

A Faculdade, como lugar privilegiado do saber, oportuniza seu saber à população e 

atende às exigências da realidade, local e regional, para cumprir suas funções básicas – o 

ensino e a pesquisa. 

A extensão é entendida como um serviço (remunerado ou não) à comunidade, 

estabelecendo uma relação de troca e uma forma de comunicação entre a IES e seu meio, 

sempre indissociadas das atividades de ensino e de pesquisa. 

A Faculdade atua na área da extensão identificando as situações-problemas na sua 

região de abrangência, com vistas à otimização do ensino e da pesquisa, contribuindo, desse 

modo, para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. 

Os programas de extensão privilegiam os de ação interdisciplinar, que reúnam áreas 

diferentes em torno de objetivos comuns. 

A linha básica da política de extensão da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E 

FORMAÇÃO INTEGRAL é a da inserção da instituição no contexto regional, como instrumento 

ativo no processo de construção e desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do 

Estado de São Paulo; a integração com empresas e instituições comunitárias de produção de 

conhecimento e tecnologia da região; o estímulo à criatividade e à originalidade e a 

consciência da mudança e da necessidade de uma educação permanente. É preciso, também, 

remontar aos compromissos assumidos com a região, destacando aqueles que mais se 

afinam com a ação extensionista: o de contribuir para o esforço de ordenação do crescimento 

regional e para a preservação ambiental; o de estimular o desenvolvimento cultural da região 

e de promover a difusão cultural e o de contribuir para a melhoria da educação básica na 

região e melhoria da qualidade de vida das populações. 

O berço da extensão, o Núcleo Extensão e Ações Comunitárias, o NEACO, assim como 

o do ensino e da pesquisa, é o Núcleo de Pesquisa - NUPES e o Núcleo de Ensino- NUEN. 

Nestes, são gestadas as atividades, projetos e programas de extensão, mediante a interação 

professor/professor, professor/aluno, comunidade acadêmica/comunidade externa. 

 

2. A IES 

 2.1 Corpo Docente da FAEF 

   Os docentes são contratados em regime de contratação integral e parcial para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão junto à Instituição. A FAEF segue os seguintes 

critérios de seleção e contratação dos docentes: todo professor, para ser contratado, tem que 
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ter experiência acadêmica no ensino superior ou experiência profissional e no mínimo possuir 

o título de Especialista.  O corpo docente da FAEF é composto por 68 docentes com titulação 

lato sensu e stritu sensu (QUADRO 1 E QUADRO 2). 

 

        QUADRO 1. Distribuição do percentual por titulação docente na FAEF. 
  
 

TITULAÇÃO TOTAL DE DOCENTES 

POR TITULAÇÃO 

PERCENTUAL 

ESPECIALISTA 10 14,71% 

MESTRE 33 48,53% 

DOUTOR 25 36,76% 
                                                                            Fonte: WISE, 2018 

 
QUADRO 2. Composição dos docentes, titulação, experiência  em ensino superior, 
experiência profissional e regime de trabalho.  

 
DOCENTE 

TITULAÇÃO EXPERIÊNCIA 

ENSINO SUPERIOR 

(EM ANOS) 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

(EM ANOS)  

REGIME DE 
TRABALHO 

1. ALEXANDRE LUIS DA SILVA FELIPE MESTRE 7 16 PARCIAL 

2. ANA PAULA BATISTA MASSENO DOUTORA 4 2 INTEGRAL 

3. ANTÚLIO JOSÉ DE AZEVEDO DOUTOR 
18 25 PARCIAL 

4. AUGUSTO GABRIEL CLARO DE MELO MESTRE 9 2 INTEGRAL 

5. BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA 
GUESSO SCARMANHÃ MESTRE 02 MESES 02  

PARCIAL 

6. CARLOS EDUARDO M. DA SILVEIRA 
BUENO 

MESTRE 15 26 PARCIAL 

7. CHAYRRA CHEHADE GOMES DOUTORA 3  NÃO PARCIAL 

8. CRISTIANE DE PIERI DOUTORA 4 8 PARCIAL 

9. DÉBORA ELISA PARENTE MESTRE 7 10  PARCIAL 

10. DEISE DEOLINDO SILVA DOUTORA 12 10 PARCIAL 

11. EDGARD MARINO JUNIOR DOUTOR 17 28 PARCIAL 

12. EDNILSE D'AMICO GALEGO MESTRE 13 2 PARCIAL 

13. ELAINE CRISTINA SALZEDAS MUNIZ MESTRE 13 27 PARCIAL 

14. ELAINI LUVISARI GARCIA MESTRE 13  23  PARCIAL 

15. ELIANE AMANDA SIMOES MESTRE 01 19 PARCIAL 

16. FELIPE GAZZA ROMÃO MESTRE 6  5  INTEGRAL 

17. ÉRIKA CRISTINA DE MENEZES 
VIEIRA COSTA TAMAE 

DOUTORA 12  13  
PARCIAL 

18. ÉRIKA CRISTINA SOUZA DA SILVA 

CORREIA 

DOUTORA 1 6 PARCIAL 

19. FABIANA VERONEZ MESTRE 1 12 PARCIAL 

20. FÁBIO RICARDO RODRIGUES DOS 
SANTOS 

MESTRE 15  18  
PARCIAL 

21. FELIPE CAMARGO DE CAMPOS LIMA MESTRE 8 10 PARCIAL 

22. FERNANDA PIOVESAN DOTA MESTRE 3  9  PARCIAL 

23. FERNANDA TAMARA NEME MOBAID MESTRE 8 3 INTEGRAL 
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AGUDO ROMÃO 

24. FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUZZI DOUTOR 15 20 INTEGRAL 

25. GUILHERME MORAES CARDOSO MESTRE 03  10  PARCIAL 

26. JANETE DE AGUIRRE BERVIQUE DOUTORA 31  33  PARCIAL 

27. JONAS PEDRO BARBOSA ESPECIALISTA 2 18 INTEGRAL 

28. JOSE CLAUDIO SIMOES DOUTOR 09 13 PARCIAL 

29. JOSÉ HENRIQUE DAS NEVES 
 

DOUTOR 4 2 INTEGRAL 

30. JOSÉ HENRIQUE TERTULUINO ROCHA DOUTOR 2 6 PARCIAL 

31. JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS MESTRE 10  15  
PARCIAL 

32. WELLINGTON SILVA FERNANDEZ DOUTOR 01 04 PARCIAL 

33. JULIANA BARACAT DOUTORA 5 2 PARCIAL 

34. JULIANA  FERNANDES ALVARES 

RODRIGUES 
MESTRE 2  NÃO 

PARCIAL 

35. JULIANA IASSIA GIMENEZ DOUTORA 2 8 PARCIAL 

36. KARLA BORELLI ROCHA MESTRE 3 3 PARCIAL 

37. LARISSA BENEZ LARAYA MESTRE 08 14  INTEGRAL 

38. GISELI CRISTINA BALBO MESTRE 14  PARCIAL 

39. LIZBETH OLIVEIRA DE ANDRADE MESTRE 
26 

 
- 

PARCIAL 

40. MAGALI APARECIDA FERREIRA DA 

SILVA 

ESPECIALISTA 7 9 PARCIAL 

41. NATALIA DE BRITO LIMA LANNA DOUTORA 1 7 PARCIAL 

42. NILDEMAR ANDRADE GONCALVES 

GONZAGA 

ESPECIALISTA 11 25 PARCIAL 

43. ODAIR VIEIRA DA SILVA MESTRE 
16 33 PARCIA

L 

44. PAULA RENATA BERTHO 
MESTRE 

16 11 INTEGR
AL 

45. PAULO CESAR G. DOS SANTOS DOUTOR 23 8 INTEGRAL 

46. PRISCILLA NASCIMENTO GUASTI DOUTORA 4 2 PARCIAL 

47. REGINALDO JOSÉ BARBOSA MESTRE 
15 - PARCIAL 

48. REGINALDO MENDES DA SILVA ESPECIALISTA 4 6 PARCIAL 

49. RENAN DE MATTOS BOTELHO 

 

DOUTOR 4 2 INTEGRAL 

50. RENATA MARQUES DOUTORA 01 18 PARCIAL 

51. RICARDO ALVES PERRI MESTRE 28 28 PARCIAL 

52. RODOLFO D’ALÓIA GARCIA MESTRE 4 10 PARCIAL 

53. ROGÉRIO ZANARDE BARBOSA DOUTOR 3 6 PARCIAL 

54. ROQUE RAINERI NETO 
 

MESTRE 25 12 PARCIAL 

55. ROSEMEIRE FERNANDA FRAZON 

MODESTO 

ESPECIALISTA 
22 09 PARCIAL 

56. RUI MESQUITA NETO 
ESPECIALISTA 

2 7 
INTEGRAL 

57. SILVIO CARLOS ÁLVARES DOUTOR 26 33  PARCIAL 

58. THAÍS YAZAWA MESTRE 2 1  PARCIAL 

59. THIAGO YUKIO NITTA MESTRE 4 3 INTEGRAL 



6 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
  Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

 
 

                                                                       Fonte: Departamento Pessoal e Recursos Humanos FAEF, 2018. 

 

2.2 Discentes da FAEF 
 

 A FAEF está focada na aprendizagem do aluno e sabe que tem a obrigação de cuidar 

das pessoas que escolheram a FAEF como Faculdade. Temos ao total 1424 alunos de 

graduação distribuídos nos cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem, Engenharia Florestal, Pedagogia, Psicologia e Medicina Veterinária; e 67 alunos 

na Pós graduação Lato sensu, nos cursos de Agricultura de Precisão e Cultivo em Ambiente 

Protegido (Quadro 3).  

 

Quadro 3. Número de alunos matriculados na graduação e pós graduação lato sensu. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO Nº DE ALUNOS MATRICULADOS 

1.ADMINISTRAÇÃO 11  

2.AGRONOMIA 259  

3.CIÊNCIAS CONTÁBEIS 7  

4.DIREITO 181  

5.ENFERMAGEM 139  

6.ENGENHARIA FLORESTAL 41  

7.MEDICINA VETERINÁRIA 498  

8.PEDAGOGIA 84  

9.PSICOLOGIA 204  

TOTAL 1424  

CURSOS DE  PÓS GRADUAÇÃO lato sensu Nº DE ALUNOS MATRICULADOS 

1.AGRICULTURA DE PRECISÃO 24 

2. CULTIVO EM AMBIENTE PROTEGIDO 43 

TOTAL 67 

 

 Na maioria, os alunos matriculados na FAEF são pertencentes à classe trabalhadora, 

oriundos de famílias constituídas de nível econômico de médio, para baixo (em sua maioria). 

Buscam a ascensão social e funcional e para tanto sacrificam alguns itens de despesas 

 

60. TIAGO BITTENCOURT DE SOUZA MESTRE 2 NÃO PARCIAL 

61. VICTOR LOPES BRACCIALLI ESPECIALISTA 7 12 PARCIAL 

62. VICTOR JOSÉ VIEIRA ROSSETTO  DOUTOR 06 12 PARCIAL 

63. VINÍCIUS SANTARÉM 
MESTRE 08 MESES 14  

PARCIAL 
 

64. MARILIA CAMARGO 
ESPECIALISTA 1 1 

PARCIAL 
 

65. SERGIO CAETANO DA SILVA JUNIOR 
ESPECIALISTA 1 2 

PARCIAL 
 

66. REINALDO PEREIRA CRUZ 
ESPECIALISTA 1 6 

PARCIAL 
 

67. ALDIR CARPES MARQUES FILHO 
MESTRE 03 12 

PARCIAL 

 

68. DANIEL STELLA CASTRO 
DOUTOR 2 18 

INTEGRAL 
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próprias para financiarem seus estudos. Vale ressaltar que os cursos integrais recebem alunos 

da região e de outras cidades e estados, como por exemplo: Xapuri -AC, Diamantina- MG, 

Costa Rica–MS, Rio de Janeiro–RJ, etc. Os estudantes consideram a FAEF uma grande 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Essa possibilidade tornou-se possível, 

também, graças ao valor dos encargos educacionais cobrados pela Instituição, que são 

bastante reduzidos quando comparados com outros encargos de Instituições congêneres, 

além da disponibilidade de Bolsas Governamentais e Institucionais. Assim sendo, a FAEF 

cumpre com sua responsabilidade social e democratização para o ingresso no ensino 

Superior. Através da política de atendimento aos discentes e estímulos para permanência dos 

alunos na IES, a FAEF desenvolve ações diárias para o acompanhamento e atendimento ao 

corpo discente em seus diversos Cursos Superiores, visando a identificação e solução das 

dificuldades pedagógicas e acadêmicas dos alunos de graduação e da pós-graduação. Este 

programa completa-se aos demais planos e programas da FAEF formando um conjunto de 

ações que buscam a qualidade nas atividades acadêmicas.  Os discentes da FAEF são 

atendidos e apoiados nas atividades acadêmicas através de ações que se alicerçam em cinco 

níveis de competências: 

 

 2.3 Direção Acadêmica 
 

A Direção Acadêmica da FAEF é gerenciada pela Direção e Vice Direção, que 

direcionam suas ações, no âmbito do atendimento ao discente, de modo à: supervisionar as 

atividades dos colegiados de cursos e das coordenações de cursos para que seja garantida a 

realização de todas as atividades acadêmicas essenciais para a boa formação dos alunos; 

atender aos alunos quando solicitados; solicitar junto à mantenedora verbas para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão; estimular as Coordenadorias 

no desenvolvimento das atividades de extensão e de pesquisa e às destinadas ao ensino com 

excelência.  

 

2.4 Coordenação de Cursos 
 

A coordenação de curso funciona como elo entre o corpo discente e a direção da 

Instituição. Os coordenadores atendem os discentes diariamente e através deste trabalho 

obtém um feedback das diversas atividades propostas aos alunos. Identificam também as 

dificuldades apresentadas pelos alunos e pelo colegiado de Curso, podendo assim, elaborar 

articulado ao NDE mudanças curriculares. Além disso, a coordenação do curso elabora 
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projetos de monitorias, de extensão, de iniciação científica, atividades culturais, entre outras. 

Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações: atendimento diário ao aluno; 

reuniões representantes de classe ou agentes multiplicadores de informações; elaboração de 

projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades de extensão e iniciação científica 

em parceria com os Núcleos de Pesquisa – NUPES e de Extensão e Ação Comunitária – 

NEACO; acompanhamento das atividades de monitoria; participação nas reuniões de 

colegiado de curso e de gestão acadêmica, além das reuniões dos outros órgãos colegiados 

da Instituição, como o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

2.5 Colegiado de Curso e Coordenadores  
 

Os colegiados de curso participam do Programa de Atendimento ao Discente nos 

seguintes momentos: atendimento ao discente quando solicitado; acompanhamento dos 

projetos de iniciação científica; acompanhamento das atividades de extensão; levantamento 

e solicitação de materiais necessários para a realização de atividades acadêmicas; auxílio aos 

coordenadores na gestão dos cursos; apresentação de fragilidades e medidas para melhoria 

do curso. 

 

2.6 Docentes 
 

Os docentes atendem aos alunos que participam dos projetos de iniciação científica, das 

monitorias, dos projetos de extensão, dos trabalhos de conclusão de curso, dos estágios 

supervisionados e em orientações pedagógicas na rotina das salas de aulas. 

2.7 Núcleos de apoio da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral  
 

A FAEF demonstra grande preocupação no atendimento aos acadêmicos, e, para isso, 

elaborou o Programa de Atendimento ao Discente. Através deste, desenvolve ações diárias 

para o acompanhamento e atendimento ao corpo discente da Instituição em seus diversos 

Cursos Superiores, visando à identificação e solução das dificuldades pedagógicas e 

acadêmicas dos alunos de graduação e de pós-graduação. Este programa acadêmico 

completa-se aos demais planos e programas da FAEF formando um rol de ações que buscam 

a qualidade nas atividades acadêmicas. E, para que o programa possa ser efetivamente 

implementado, a FAEF incentiva e dá condições de funcionamento dos seguintes núcleos de 

apoio: 
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2.7.1 Núcleo de Pesquisa - NUPES 

A preocupação com a pesquisa, como eixo básico da Instituição, gerou a necessidade 

da criação do Núcleo de Pesquisa – NUPES, cuja tarefa permanente é consolidar a vocação 

da Faculdade, não só para o ensino, mas, também, para a iniciação científica. Sua finalidade 

precípua é oferecer aos quadros docente e discente da Instituição condições intelectuais e 

materiais favoráveis ao desenvolvimento dos projetos de iniciação científica através do 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAEF (PIC), sendo algumas de suas atividades: 

 

2.7.1.1 Estímulo e auxílio para participação em Eventos 

Há uma política de auxílio aos membros da Instituição em relação à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos nacionais e internacionais. O membro que constatar ter o aceite do 

trabalho para apresentação em eventos nacionais e internacionais, submete pedido de auxílio 

para participação nos mesmos, com anexo do aceite, datas e justificativa, para receber 

dispensa das aulas, auxilio transporte, alimentação e estadia.  

É uma ajuda pecuniária aprovada anualmente pelo Conselho Superior, a quem cabe 

definir o número de bolsas auxílios para apresentação de trabalhos científicos por alunos da 

graduação, dentro e fora do Estado de São Paulo. 

  
2.7.1.2 Estímulo para divulgação da Produção Científica 

A iniciação científica tem sido alvo de destaque na FAEF. Diante dos objetivos estabelecidos 

pela Instituição, tem se revelado de grande relevância social e científica. Assim, considera-se 

o incentivo a Pesquisa o um dos investimentos realizado pela Instituição, pois é por essa via 

que a Faculdade promove intelectual e financeiramente o crescimento de alunos e 

professores, que podem, pela produção do conhecimento científico, devolver à comunidade e 

aos parceiros a contribuição e respeito nestes depositados. 

Além da publicação nos Anais do Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF, 

trabalhos científicos também são divulgados através da Revista Eletrônica da FAEF.  

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 estímulo recebido pelo Plano de Carreira da Instituição. A FAEF conta, 

como veículo de divulgação da produção intelectual, artística e cultural do corpo docentes e 

técnico-administrativo a Editora FAEF e, ainda, como anteriormente citada, a Revista 

Eletrônica.  
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2.8 Núcleo de Ensino - NUEN 
 

O NUEN é responsável pelo acompanhamento da política educacional e por sua 

articulação com o ensino, funcionando como suporte técnico-pedagógico para as diversas 

atividades relacionadas ao desenvolvimento e aprimoramento da comunidade acadêmica. O 

acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e psicossocial, se desenvolvem através do 

SIOE, Programa de Atendimento Psicológico (SOS psicólogo),  Programa Institucional de 

Nivelamento e monitorias. 

 2.8.1 Serviço Institucional de Orientação Educacional (SIOE) 

 O SIOE, tem como finalidade desenvolver um trabalho de apoio aos estudantes, 

objetivando a orientação psicopedagógico articulada com o Projeto Pedagógico da IES. Esse 

serviço é disponibilizado gratuitamente aos alunos de todos os cursos de graduação e pós 

graduação da FAEF. Este serviço auxilia na identificação das dificuldades do processo de 

aprendizagem, uma vez que lida com os problemas contemporâneos  ligados ao aluno, 

planejamento, coordenando  e dinamizando as atividades que tenham como objetivo a 

aprendizagem, o desenvolvimento da personalidade e a orientação educacional. Assim como 

o SIOE e  o Programa de atendimento Psicológico são disponibilizados através do Núcleo de 

Ensino (NUEN). 

 
 

2.8.2 Programa de Atendimento Psicológico 
 

O SOS Psicólogo é um programa desenvolvido, que tem um claro objetivo de promover 

ações que operem na promoção da saúde emocional e de melhores condições de convivência 

dos alunos entre si, com seus professores, dos servidores entre si, dos servidores com os 

alunos etc.; compreendendo que ampliar o acesso da comunidade interna aos serviços de 

saúde emocional e física, pois tais aspectos estão interligados, pode significar um diferencial 

importante de integração e participação e uma resposta afetiva da Instituição às demandas 

sociais verificadas em nosso cotidiano. Esse programa está associado a Clínica de Psicologia 

da FAEF, a CEPA, do curso de Psicologia da FAEF. 

 
2.8.3 Programa Institucional de Nivelamento 
 

O NUEN (Núcleo de Ensino) mantém o Programa Institucional de Nivelamento dos 

alunos da FAEF. Com o objetivo de expandir e melhorar os conteúdos vistos no Ensino 

Fundamental e Médio, e ainda ampliar a qualidade dos discentes para fazer frente aos 

desafios que encontrarão no Ensino Superior, a FAEF, desenvolve um Programa de Revisão 
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de Conteúdos Elementares aos alunos dificuldade, bem como à comunidade, de forma 

gratuita para os participantes. Os conteúdos serão ministrados por professores da FAEF em 

data pré-definidas. 

 

2.8.4 Atividades de Monitoria 
 

A monitoria tem por objetivo despertar, no aluno que apresenta rendimento acadêmico 

comprovadamente satisfatório, o gosto pela carreira docente e assegurar a cooperação do 

corpo discente ao docente, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A monitoria não 

implica vínculo empregatício e o monitor ao término do semestre receberá um certificado pelas 

atividades desenvolvidas durante a monitoria. 

A seleção de monitores será realizada semestralmente, no início de cada semestre, por 

intermédio dos docentes, com a participação da Coordenadoria dos Cursos.  

 
3 NÚCLEO DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA - NEACO 
 

Em meio às necessidades sociais contemporâneas que assinalam as prioridades da 

FAEF, ao definir os múltiplos campos de formação educacional e produção acadêmica, impõe-

se, hoje, com significante urgência, a inter-relação da academia com a comunidade, 

especificamente no que diz respeito ao desenvolvimento de uma ação social responsável que 

promova não apenas o assistencialismo, mas, principalmente: transformação social e 

sustentabilidade.  

 
 
4 NÚCLEO DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – NUTIC 
 

O NUTIC é responsável pela atuação em informática de maneira estratégica, 

administrando atividades que elevem a percepção de imagem e qualidade para a comunidade 

acadêmica e área administrativa. Responsável, também, pela vistoria nos laboratórios de 

informática, na qual é verificado o estado físico dos micros, o funcionamento dos programas 

que serão utilizados durante as aulas, atualização do antivírus e a verificação da rede dos 

laboratórios, além de auxiliar o corpo docente e discente com o uso de recursos tecnológicos, 

bem como atuar com a divulgação de informações. Estas são ações necessárias para o bom 

desempenho nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
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5 NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ 

O Núcleo de Prática Jurídica da FAEF abriga o escritório modelo para atendimento a 

população de baixa renda e oferece o serviço de apoio ao centro de solução de conflitos 

(CEJUSC), também com atendimento a população. Possuí ainda sala para atendimento, sala 

de espera, duas salas para a realização de medicação e arbitragem, e ainda conta com sala 

de audiência simulada. O Núcleo de Prática Jurídica está devidamente equipado, com boa 

ventilação, limpeza, conservação, segurança e acessibilidade. 

 

6 NÚCLEO DE ESTÁGIO – NUEST 

O Núcleo de Estágio tem como objetivo promover o atendimento ao aluno interessado em 

realizar estágio não obrigatório e, ou, cumprir o componente curricular obrigatório ‘estágio 

supervisionado’, disponibilizando documentos obrigatórios como: Carta de Estagio, Modelo de 

Relatório e Modelo de Termo de Compromisso.  São atribuições complementares ao núcleo, 

orientar o aluno na elaboração do relatório de estagio, protocolar todos os documentos 

entregues ao NUEST, avaliação do relatório de estagio que será entregue ao Professor 

Supervisor.   

O Núcleo de Estágio também é responsável pelo suporte nas atividades relacionadas 

com o acompanhamento dos egressos. 

 

7 NÚCLEO ADMINISTRATIVO – APOIO FINANCEIRO - NUAD 
 

Trata-se de um órgão de assessoramento da Direção que, entre outras atribuições, cuida 

da distribuição de Bolsas de Estudo aos alunos menos favorecidos economicamente da 

Instituição. A FAEF mantém um programa de bolsas de estudo e financiamento com 

investimento próprio e governamental. As bolsas e financiamentos Institucionais são: Bolsa 

Convênio com empresas, Bolsa Funcionário e Dependente, Bolsa SIC (Segunda graduação, 

Irmão e Cônjuge), Bolsa Vida Nova, Bolsa Magistério Nivelamento, Bolsa Transporte e o 

Financiamento Institucional. Já os programas com investimentos governamentais são os 

seguintes: ProUni, FIES, Bolsa Escola da Família (Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo) em parceria com a IES. Segue abaixo o regulamento dos Programas Socias de Apoio 

aos Estudantes Carentes da Faculdade FAEF: 
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7.1 Programas sociais de apoio aos estudantes menos favorecidos 
economicamente da Faculdade FAEF 

 

Desde sua criação, a Faculdade FAEF busca incessantemente a oferta de ensino 

superior de qualidade a todas as classes sociais, tornando essa ação inclusiva possível graças 

à oferta de programas sociais frutos de parcerias com os Governos Federal, Estadual e 

Municipal e de programas sociais próprios e os resultantes de parcerias com Empresas, 

Órgãos Públicos, Associações, Sindicatos, dentre outras organizações. Tais ações têm 

possibilitado a esses brasileiros por meio de bolsas de estudos de até 50%, a realização do 

sonho de fazer um Curso Superior para mudar a sua vida e, contribuindo com o 

desenvolvimento da sua comunidade e seu país. A premissa de que a evolução verdadeira de 

um país só acontece por meio da EDUCAÇÃO tem sido defendida por esta Faculdade. 

A Missão inclusiva e a responsabilidade social da Faculdade FAEF têm sido o fio 

condutor e o objetivo de todas as ações dos que dela fazem parte: Mantenedora, corpo 

docente, corpo discente e corpo técnico e administrativo, o que levou à criação dos Projetos 

Próprios de Inclusão ao Ensino Superior, assim como a participação nos projetos 

Governamentais. 

 

 a-) PROJETOS GOVERNAMENTAIS: bolsas a serem concedidas em parceria  com   
poder público: 
        1. PROUNI (poder público federal); 

2. FIES (poder público federal); 

3. PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA (poder público estadual de SP); 

 

        b-) PROJETOS PRÓPRIOS PARTICULARES: bolsas a serem concedidas financiadas 
exclusivamente pela FAEF com ou sem parcerias: 
 

i. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC/BIC (exclusivo próprio com 

valores variáveis); ii. P 

ii. ROGRAMA CONVÊNIOS BOLSA EMPRESA FAEF (em parceria com Empresas, 

Órgãos Públicos, Associações, Sindicatos com percentuais fixos); 

iii. PROGRAMA FINANCIAMENTO INSTITUCIONAL FAEF (exclusivo próprio com 

percentual fixo - aos ingressantes com até 50% nos primeiros períodos dos 

cursos) destinado a FAEF; 

iv. BOLSA DAC – Diploma Apesar da Crise (coletiva, exclusivo próprio com valor 

fixo); 

v.  BOLSA TRANSPORTE (exclusivo próprio com valores variáveis); 
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vi.  BOLSA MAGISTÉRIO NIVELAMENTO (aos estudantes de Pedagogia); 

vii. BOLSA VIDA NOVA: Aos transferidos de outras IES para cursar disciplinas em 

regime de adaptação – durante o primeiro ano de permanência na FAEF. 

A - PROJETOS GOVERNAMENTAIS: BOLSAS A SEREM CONCEDIDAS EM PARCERIA 
COM PODER PÚBLICO – Os beneficiados com estes programas governamentais não podem 
se candidatar às Bolsas de Estudos oferecidas pela Instituição de Ensino, pois já estão 
apoiados para sua formação de nível superior. 

 

i. PROUNI (Poder Público Federal) 

 

Este programa governamental oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% pelo 

Programa Universidade para Todos (ProUni), observadas as vagas disponíveis, normas e 

prazos contidos nos Editais publicados pelo MEC. O processo seletivo para concessão de 

Bolsa pelo Prouni é regido pela Lei nº 11.096/2005, possui regulamento e edital próprio, sendo 

operacionalizado pelo MEC no sistema SisProuni, cujos critérios estão disponíveis no site do 

referido programa. Para realizar inscrição ou obter mais informações sobre os critérios de 

seleção do PROUNI, basta acessar o site http://prouniportal.mec.gov.br/ . Não requer na 

contrapartida a prestação de serviços sociais. 

 

ii. FIES (Poder Público Federal) 

 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), criado pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 

2001, é o programa do Ministério da Educação que financia cursos superiores não gratuitos 

com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Os critérios determinados pelo MEC/FNDE para realização de contratação, aditamento 

semestral de contrato, transferência integral de curso ou IES, dilatação de contrato, ou 

Suspensão temporária do contrato de financiamento estudantil, estão disponíveis no site do 

FIES:  http://fiesselecao.mec.gov.br . A inscrição no FIES é possível aos candidatos que, 

cumulativamente, atendam as condições: participado do Enem a partir da edição de 2010, 

obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e 

cinquenta) pontos e nota na redação superior a zero e possuir renda familiar mensal bruta per 

capita de até 3 (três) salários mínimos. 

COMO O ESTUDANTE INTERESSADO PODE SE INSCREVER NO FIES?  

A inscrição no Fies é efetuada exclusivamente pela internet, por meio do Sistema 

Informatizado do Fies (Sisfies), disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação 

e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e só pode ser feita para 

http://siteprouni.mec.gov.br/
http://prouniportal.mec.gov.br/
file:///C:/Users/DESKTOP-CDPKILU/Downloads/site%20do%20FIES:%20%20http:/fiesselecao.mec.gov.br
file:///C:/Users/DESKTOP-CDPKILU/Downloads/site%20do%20FIES:%20%20http:/fiesselecao.mec.gov.br
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cursos e IES habilitadas no programa. Para mais informações acesse 

http://fiesselecao.mec.gov.br. Não requer na contrapartida a prestação de serviços sociais. 

 

iii. PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA (poder público Estadual de SP) 
 

O Programa Escola da Família, também denominado de Bolsa-Universidade é um 

convênio que foi estabelecido entre o Governo do Estado de São Paulo e as Instituições de 

Ensino Superior, por meio da Secretaria de Estado da Educação, que contribui para a inserção 

e permanência de jovens no ensino superior, no Estado de São Paulo. Nesse Programa, com 

a participação de estudantes universitários, todos os finais de semana as escolas da Rede 

Estadual de Ensino abrem suas portas às comunidades disponibilizando atividades esportivas, 

culturais, educacionais, de saúde e de qualificação para o trabalho, transformando-as em 

centro de convivência.  

Para inscrições e mais informações sobre o programa Bolsa Escola da Família, acesse 

o site http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br. Como contrapartida pelas atividades desenvolvida, 

o estudante contemplado receberá bolsa integral de seu curso – a Secretaria de Estado da 

Educação arca com 50% do valor da mensalidade, com teto de R$ 500,00, e a instituição de 

ensino completa o restante do valor da mensalidade. As Faculdades do GRUPO FAEF 

localizadas no Estado de São Paulo, dentro do cumprimento de sua missão, disponibilizam 

vagas para contemplação de alunos pelo programa. Requer na contrapartida a prestação de 

serviços sociais nas escolas estaduais. 

 

B - PROJETOS PRÓPRIOS PARTICULARES: BOLSAS E FINANCIAMENTOS A 
SEREM CONCEDIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA FAEF COM OU SEM PARCERIAS 

 

i. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC/BIC (exclusivo próprio com 
valores variáveis) 

 

Este Programa é destinado a oferecer Bolsas de Estudos aos alunos que se dediquem 

às pesquisas de iniciação científica na Faculdade. Os ingressantes recebem esta bolsa por 

estudarem durante os primeiros semestres dos cursos a disciplina Metodologia Científica. 

Após esta fase, para receber esta Bolsa de Estudos entram na regulamentação do Programa: 

para se inscrever é preciso anexar um Projeto de Iniciação Científica, a ser desenvolvido no 

semestre, assinado por um professor orientador do mesmo, e, portanto aprovado por ele. E 

para manter a Bolsa de Estudos BIC durante o semestre, deverão desenvolver seus trabalhos 

de iniciação científica e comparecer à Instituição no penúltimo sábado de cada mês letivo: 

Fev, mar, abr, mai – para receber orientações e ter avaliado seus trabalhos desenvolvidos. 

http://fiesselecao.mec.gov.br/
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Perderá a Bolsa BIC de for avaliado com nota inferior a 5,0(cinco). Esta Bolsa não requer na 

contrapartida a prestação de serviços sociais, mas requer que compareça obrigatoriamente à 

IES no penúltimo sábado de cada mês para receber orientação dos orientadores de 

pesquisas. Estende-se a todos os cursos da FAEF. A adesão é feita na secretaria/tesouraria, 

mediante solicitação e entrega de um projeto de iniciação científica devidamente assinado por 

seu respectivo professor orientador. Os ingressantes ganham automaticamente este benefício 

por estar cursando a disciplina de Metodologia Científica, cuja meta ao final do semestre é a 

elaboração de um projeto de pesquisa.  

 

ii. PROGRAMA CONVÊNIOS BOLSA EMPRESA (em parceria com Empresas, 
Órgãos Públicos, Associações, Sindicatos com percentuais fixos) 

 

A FAEF vem trabalhando com convênios e parcerias estratégicos, em que disponibiliza 

descontos e benefícios a alunos ingressantes, oriundos de instituições 

empresas/associações/sindicatos conveniados. Para essa modalidade a FAEF concede 

desconto aos beneficiários da INSTITUIÇÃO PARCEIRA de 30% (trinta por cento), a partir da 

data da assinatura do convênio, sem possibilidade de participação cumulativa em outros 

projetos de Bolsas de Estudos próprios da IES. Para as parcerias, existe o TERMO DE 

PARCERIA E COOPERAÇÃO EDUCACIONAL, que consolida um acordo de cooperação 

entre os partícipes, podendo ser formalizados entre a FAEF e Empresas. 

Para estabelecer a parceria deverá existir:  

- Convenente:  FAEF; 

- Conveniada: Empresas, Sindicatos e Associações; 

-Beneficiário: Podem ser funcionários, associados, sindicalizados, etc. e seus 

dependentes (cônjuge, ascendente e descendente), ingressantes por vestibular ou 

transferência nos cursos mantidos pelas Faculdades do GRUPO FAEF. 

A empresa que desejar poderá manifestar o interesse em firmar parceria com a FAEF, 

deverá fazer contato através do fale conosco do site: www.faef.edu.br . Esta Bolsa não requer 

na contrapartida a prestação de serviços sociais.  

 

iii. PROGRAMA FINANCIAMENTO INSTITUCIONAL FAEF (exclusivo próprio com 

percentual fixo - aos ingressantes com 50% nos primeiros períodos dos cursos) 

 

Este financiamento é da própria FAEF para os primeiros períodos de qualquer curso, 

de 50% das mensalidades. Neste período o aluno estará buscando estágio extracurricular, 

com ajuda da FAEF, para que ao chegar no segundo semestre já esteja empregado, pois a 

http://www.faef.edu.br/
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porta de entrada atualmente ao mercado de trabalho é via estágio. O pagamento deste 

financiamento da FAEF será feito pelo aluno no penúltimo termo do curso, sem juros, com os 

valores praticados naquela época futura de término do seu curso. Este Programa pode ser 

cumulado com todos os outros programas oferecidos pela IES, inclusive os gerados com 

parceria com o poder público. Não requer na contrapartida a prestação de serviços sociais. 

 

iv. BOLSA APESAR DA CRISE - DAC (exclusivo próprio com valor fixo) 

Bolsa de caráter coletivo com valores fixados no planejamento econômico da IES tendo como 

finalidade estimular o aluno à continuidade dos estudos apesar da crise econômica que 

vivemos atualmente. Destinado a todos os alunos da FAEF e não é necessário requerer. Não 

requer na contrapartida a prestação de serviços sociais. 

 

v. BOLSA TRANSPORTE (exclusivo próprio com percentuais variáveis) 

Este Programa gera uma ajuda de custa aos residentes em outros municípios, com 

descontos a serem praticados aos beneficiados que comprovem a residência distante e 

demonstrem carência econômica, pois os valores estabelecidos são fixos por distância das 

residências a FAEF de Garça, e os percentuais concedidos variam dependendo da renda per 

capta dos solicitantes. Os com renda per capta de até um salário mínimo recebe 100% dos 

valores fixados, os que recebem de 1 a 2 salários mínimos per capta recebem 50% dos valores 

fixados, e os que recebem de 2 a 3 salários mínimos de renda per capta recebem 25% dos 

valores fixados. Inscrição deve ser feita na Secretaria e Tesouraria da FAEF apresentando a 

documentação exigida. Não requer na contrapartida a prestação de serviços sociais. A 

solicitação da Bolsa Transporte deverá ser feita na Tesouraria /Secretaria da Instituição. 

 

vi. BOLSA MAGISTÉRIO NIVELAMENTO (aos estudantes de Pedagogia) 

Destinada aos estudantes do Curso de Pedagogia que demonstrem carência efetiva 

através de documentação que comprove que a renda familiar per capta, de sua família, não 

ultrapassa 3 salários mínimos. Esta bolsa permitirá um desconto de até 50% nas 

mensalidades através da contrapartida do estudante em exercer atividades na IES de 

recuperação de estudantes da comunidade, ou da própria Instituição, que se inscrevam no 

Programa de Extensão SOS Língua Portuguesa (recuperação de conhecimentos de Língua 

Portuguesa)/ Matemática (recuperação de conhecimentos básicos de matemática)/ outros 

conteúdos (recuperação de outros conteúdos em nível de segundo grau), num total 

aproximado de 24 horas mensais, ou 6 horas semanais – podendo ser aos sábados, 
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comprovadas com relatórios mensais entregues à coordenação do Curso de Pedagogia. O 

aluno beneficiado com esta Bolsa Magistério Nivelamento não poderá cumular outros 

benefícios oferecidos pela FAEF, nem poderão aderir a este programa alunos beneficiados 

com FIES, PROUNI e BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA. Este Programa se destina aos 

matriculados no Curso de Pedagogia ingressantes em 2017 ou 2018, e não se estende aos 

ingressados anteriormente ao ano letivo de 2017. Os percentuais aprovados estarão 

relacionados com a renda per capta comprovada pelo solicitante:  

1. até 1 salário mínimo: obterá 50% de desconto sobre os valores das 

mensalidades -  já deduzidos os valores  das  Bolsas Coletivas; 

2. de 1,1 a 2 salários mínimos: obterá 40% de desconto sobre os valores das 

mensalidades -  já deduzidos os valores  das  Bolsas Coletivas; 

3.  de 2,1 a 3 salários mínimos: obterá 30% de desconto sobre os valores das 

mensalidades -  já deduzidos os valores  das  Bolsas Coletivas; 

Esta Bolsa está condicionada ao pagamento da parte do aluno no dia 7 de cada mês. 

Esta Bolsa requer na contrapartida a prestação de serviços sociais. Se o aluno se inscrever e 

obter o FIES deverá cancelar imediatamente este benefício da Bolsa Magistério. Os descontos 

de 50% sobre as mensalidades serão sobre os valores encontrados após a concessão das 

Bolsas Coletivas da Instituição. O não cumprimento das 6 horas semanais de atividades 

sociais implicará em perda imediata da Bolsa Magistério. Requerer na Secretaria/Tesouraria 

com a documentação que comprove a renda per capta da família, bem como assinar o Termo 

de Compromisso em exercer as atividades sociais num total de 6 horas semanais, 

devidamente agendadas e documentadas. 

 

vii. BOLSA VIDA NOVA (exclusivo próprio com valor de 15%) 

Este estímulo aos alunos transferidos pretende oferecer um desconto de 15% sobre os 

valores das disciplinas cursadas em Regime de adaptação durante o primeiro ano de 

permanência do aluno na FAEF. Destinada apenas aos recebidos por transferência a partir de 

2018, com vigência do benefício no ano letivo de 2018. Não requer na contrapartida a 

prestação de serviços sociais. Após o primeiro ano de estadia na FAEF os valores das 

disciplinas cursadas em regime de adaptação retornam aos valores normais. 

 

                                                                           Garça, 25 de maio de 2017. 

 

                                                                                Leandro Donizeti Matta 
                                                   Coordenador do Núcleo Administrativo – NUAD / FAEF 
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QUADRO 4. Bolsas e Financiamentos Governamentais e Institucionais oferecidas na FAEF    

no ano de 2018. 
  

 
                                                                                                                                           

FONTE: WISE,2018 
 
 

8 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – NUEMA 
 

O Núcleo de Educação Ambiental da FAEF tem como objetivo principal intensificar e 

orientar as atividades de conscientização da proteção dos elementos do meio ambiente. 

Também são atividades desse núcleo: orientar e capacitar os docentes das disciplinas 

relacionadas com educação ambiental e sustentabilidade dos cursos, diagnosticar problemas 

ambientais ocorridos na IES e solucioná-los, organizar a Semana do Meio Ambiente da FAEF, 

gerenciar o Programa de Resíduos Sólidos da FAEF, desenvolver atividades de educação 

ambiental com a comunidade interna e externa, propor práticas sustentáveis dentro da IES, 

entre outras. 

 
 

9 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E DIREITOS HUMANOS – NAIDH 
 

O Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAIDH) tem por objetivo 

propor, avaliar e fiscalizar as demandas e providências inerentes ao processo de inclusão, 

permanência e acessibilidade das pessoas com deficiência na FAEF e funciona também como 

órgão consultivo e deliberativo responsável pela concepção e definição dos procedimentos de 

acessibilidade, inclusão e Direitos Humanos de alunos, professores, funcionários corpo 

técnico administrativo e comunidade externa. 
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A existência desse Núcleo no meio acadêmico proporciona a garantia o atendimento 

ao Estudante com Deficiências, limitações, e com Transtorno do Espectro Autista, prevendo o 

desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, através do Plano de Garantia de 

Acessibilidade da FAEF, para a permanência e para qualidade do ensino oferecidos aos 

estudantes matriculados na Instituição e aos seus colaboradores, cumprindo desta forma com 

a integral proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Também 

possibilitará a garantia de que a infraestrutura da instituição esteja adequada para permitir a 

locomoção para pessoas com mobilidade reduzida, adaptação de sanitários, bebedouros e 

sinalização tátil e em braile compatível para pessoas com deficiência visual, de forma que o 

estudante, professores e demais funcionários tenham acesso a todos os espaços 

institucionais. Desta forma, pode se entender que o NAIDH é também o principal responsável 

por promover ações de difusão dos Direitos Humanos, como processo dinâmico, 

multidimensional, que envolva toda a comunidade acadêmica e que dissemine a necessidade 

de igualdade e de defesa da dignidade humana. 

10. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 
 

Os alunos têm representação garantida nos diferentes Órgãos Colegiados (Colegiado 

de Curso, CEPE e CONSU) da estrutura organizacional da Faculdade, na forma da legislação 

vigente, disciplinada no Regimento. Também, atua nas decisões administrativas através do 

Programa de Participação Permanente dos discentes na Administração da Instituição. Este 

programa se faz pela eleição e indicação dos representantes de classes, que se reúnem com 

a Coordenação dos cursos para sugerir, criticar, decidir, reivindicar, apoiar e corrigir fatores 

que conduzam ao aprimoramento do PPC do curso. Estes alunos são chamados de “Agentes 

Multiplicadores de Informação” (AMIS) e tanto trazem informação para a Coordenação da 

FAEF como levam informação aos seus pares, em consonância com as normas e diretrizes 

do programa. 

11. CONCEITOS OBTIDOS PELA INSTITUIÇÃO NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS  

 
Quadro 5: Avaliação Institucional 

FAEF Conceito Ano 

CI: Conceito Institucional  3  

IGC: Índice Geral de Cursos 3  

IGC Contínuo ?  

                                                        Fonte: MEC 2018 
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Quadro 6: Avaliação Externa da IES. 

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 

SITUAÇÃO LEGAL ENADE ANO CC CPC ENADE 
2018 

ADMINISTRAÇÃO *No. 268 de 03/04/2017. 
Publicação: 04/04/2017 

2  2015 3 5 - 

AGRONOMIA *No. 135 de 01/03/2018 
Data de Publicação: 02/03/2018 

2 2016 3 3 - 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS *No. 268 de 03/04/2017. 
Data de Publicação: 
 04/04/2017 

2 2015 3 - - 

DIREITO *No. 302 de 27/12/2012  
Data de Publicação: 
 31/12/2012 

1 2015 2 5 - 

ENFERMAGEM **Nº. 583 de 17/08/2015 
Data de Publicação: 18/08/2015. 

- - - 4 - 

ENGENHARIA FLORESTAL *Nº.  1093 de 24/12/2015. 
Data de Publicação: 
 30/12/2015 

2 2017 4 - 3 

MEDICINA VETERINÁRIA *No.135 de 01/03/2018  
Data de Publicação: 
 02/03/2018 

3 2016 3 3 - 

PSICOLOGIA *No. Documento: Portaria 268 de 
03/04/2017. 
Data de Publicação:04/04/2017 
 

3 2015 3 - - 

PEDAGOGIA *No. 1093 de 24/12/2015. 
Data de Publicação:30/12/2015 

3 2017 4 - 3 
 
 

 CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU 

AGRICULTURA DE 
PRECISÃO 

           
           --------------- 
  

 
---- 
 

 
----- 

 
---- 
 

 
---- 
 

 
---- 
 

CULTIVO EM AMBIENTE 
PROTEGIDO 

          
            ---------------- 

 
----  
 

 
---- 

 
----  
 

 
----  
 

 
----  
 

                                                                                                                                                                        Fonte: MEC 2018 

*Portaria de Renovação de Reconhecimento de curso 
**Portaria de  Autorização de Curso 

 

12 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA, é 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. 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.  
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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. 

 
Quadro 7. Composição da CPA da FAEF 

 
Componente da CPA 
 

Segmento que representa 

José Benedito Pereira Nunes Representante Sociedade Civil 
 

Vinicius Gonçalves de Almeida Representante Corpo Discente 
 

Júlia K. Hori Representante Sociedade Civil 
 

Luciana Siqueira Domingos Representante Técnico-administrativo 
 

Augusto Claro de Melo* Representante Técnico-administrativo 
 

Odair Vieira da Silva Representante Corpo Docente 
 

Deise Deolindo Representante Corpo Docente 
 

Simone Aparecida da Silva Vieira Representante Corpo Discente 
 

*Coordenador da CPA 

  Ato de Designação da CPA: Portaria FAEF nº 046/2018 

 
 

12.1 Relato Avaliativo do PDI 
 

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, A CPA analisa o relato das ações institucionais observando 10 dimensões da 

avaliação estruturadas em 5 eixos. Dez dimensões institucionais devem ser consideradas na 

avaliação da qualidade de uma Instituição de Ensino Superior (IES), que, resumidamente são: 

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

e pós-graduação; a responsabilidade social da instituição; a comunicação com a sociedade; 

as políticas de pessoal; organização da gestão da instituição; infraestrutura física; 

planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos estudantes; sustentabilidade 

financeira e outras que a instituição julgar relevantes a sua característica. Então, a partir desse 

momento, os princípios norteadores dessas dimensões devem balizar a elaboração do Projeto 

de Auto avaliação da Instituição. 

Em síntese, a Avaliação Institucional abarca todo o conjunto de atividades típicas da 

área educacional, não se resumindo a meros indicadores de quantidade e aos aspectos 
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administrativos, mas também aos aspectos qualitativos, da comunidade acadêmica e da 

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

Em face dessas constatações, a FAEF desencadeou o Processo de Auto avaliação 

Institucional, juntamente com o SINAES objetivando não só o atendimento de uma solicitação 

oficial, mas, antes, o cumprimento de uma missão social que é a de informar à sociedade 

sobre seu desempenho, suas possibilidades, bem como oferecer à comunidade interna 

subsídios no processo de reflexão e transformação de seu próprio projeto pedagógico e de 

desenvolvimento institucional. 

 

12.2 Concepção de Avaliação Institucional da FAEF  
 

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.  

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. 

Buscando atingir seus objetivos, a FAEF participa do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior através das avaliações internas e externas. Abordam dimensões e indicadores 

específicos, com o objetivo de identificar as potencialidades e insuficiências dos cursos e 

instituição, promovendo a melhoria da sua qualidade e relevância – e, por consequência, da 

formação dos estudantes e, ainda, fornecendo à sociedade informações sobre a educação 

superior no país. A 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 avaliação como um 

processo cíclico, criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que definem a 

instituição. Seu caráter diagnóstico e formativo de autoconhecimento 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. 
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Priorizando os indicadores 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, 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 Autoanálise. A participação deve ser real em 

um processo de Autoanálise, coletando, analisando e emitindo parecer frente às informações 

levantadas. 

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, 

consequentemente a própria instituição.  

A FAEF planeja as etapas do processo de Auto avaliação Institucional, sendo estas: 

preparação; elaboração do projeto; de organização do processo; de condução do processo; 

resultados e informes; validação e plano de ações.  

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 IES 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.  

É preciso ainda ressaltar que a responsabilidade e o compromisso na realização da auto 

avaliação na FAEF é da Comissão Própria de Avaliação, bem como a elaboração do Relatório 

Final e sua posterior divulgação. 

Num primeiro momento, constituíram os princípios norteadores da Avaliação 

Institucional da FAEF: 

 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. 
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 adesão voluntária: garante a instauração de uma cultura avaliativa na instituição. 

 isenção de sanções: não deve estar vinculada a mecanismos de punição ou 

premiação. Ao contrário, serve de subsídio para a correção de insuficiências encontradas. 

 continuidade: deve ser permanente 

 aplicação: subsidia permanentemente a tomada de decisões na instituição. 

 

A CPA/FAEF cabe a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional e sua 

implementação, bem como o processo de sensibilização, articulação e divisão de tarefas, 

tomando como agente a comunidade acadêmica. 

O projeto de Avaliação Própria da FAEF, é alicerçado nos princípios de totalidade, 

igualdade, legitimidade política e técnica, cumulatividade, reciprocidade, comparabilidade, 

articulação, racionalidade e dialogicidade, consagrados pela coletividade. 

O objetivo geral da CPA/FAEF 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: 

        -            Construir um processo permanente de análise e debate sobre o Projeto 

Pedagógico Institucional da FAEF. 

- Fornecer subsídios para tomada de decisões que favoreçam o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional da IES. 

- Analisar a eficiência, a eficácia e a relevância social e científica dos programas 

e projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão. 

- Promover e estimular a implementação de processos avaliativos em todas as 

instâncias da Faculdade, de forma a subsidiar aperfeiçoamento e 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. 
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12.3 Aspectos Gerais do Projeto de Auto avaliação da FAEF 
 

O Projeto de Auto avaliação Institucional da FAEF abrange o diagnóstico e a análise 

dos cursos de graduação (ensino, pesquisa e extensão) e de pós-graduação. Para dar início 

ao processo de 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 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 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 

 

12.4 Objetivo da Auto avaliação da FAEF 

  
Conforme estabelecido pelas diretrizes para a avaliação das instituições de educação 

superior, o presente projeto teve como objetivo 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. 
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12.4.1 Metodologia do Processo Avaliativo 
 

Para coleta e análise dos dados foram utilizados instrumentos como 

questionários eletrônicos, observações pela ouvidoria, formulários estruturadas e os 

Agentes Multiplicadores de Informações (AMIS).  Tal metodologia apresentou-se 

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

princípio da globalidade e integração de forma associada, permitindo uma visão geral 

e abrangente da instituição. 

Por ser uma técnica participativa, dinâmica, ativa, de adesão voluntária e não 

punitiva faz com que ela se torne atraente, convidativa, motivando os atores sociais a 

estarem participando. Fundamental se faz que seja feito um processo de sensibilização 

da comunidade acadêmica para o processo avaliativo e com este a oportunidade de 

desenvolvimento pessoal e institucional. 

 A Comissão Própria de Avaliação foi a responsável pela sensibilização para 

a avaliação; elaboração dos instrumentos de avaliação; aplicação dos instrumentos de 

avaliação; tabulação dos dados pelo sistema e manualmente para os instrumentos 

aplicados em formulário impresso;  construção do relatório, e divulgação dos resultados à 

comunidade acadêmica da FAEF. Para a Avaliação Institucional interna, considerou-se 

métodos e técnicas adequados à análise qualitativa e quantitativa dos dados coletados e 

que permitiram  traçar diagnóstico importante para avaliar a atividade institucional tanto no 

âmbito acadêmico quanto gerencial e de relevância social da FAEF para a comunidade. 

Para a divulgação do processo como instrumentos de sensibilização e divulgação da 

proposta de avaliação utilizou-se: panfletos nos murais, divulgação em sala de aula, 

desde que o docente que esteja ministrando aula permita a entrada da comissão da 

CPA, site da IES, além da mídias com o objetivo de fomentar o processo de avaliação 

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

o questionário para cada aluno ou docente no site da IES, no campo “aluno net” e 

“professor net” , e para o técnico administrativo em um link próprio em mídias sociais 

da IES. A adoção destes ambientes virtuais, permitiu maior flexibilidade de data e local para 

que os respondentes efetivem suas respostas. 

 

12.4.2 Metodologia da Coleta e Divulgação dos Dados 

 Valendo-se do método exploratório descritivo, para a coleta de dados fez-se uso de 

formulários eletrônicos através do site da IES no “Aluno net “e “Professor net”. Já para a coleta 
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dos dados relativos ao corpo técnico administrativo, utilizou-se de um link próprio realizado 

para esse proposito. Durante todo o processo, os dados coletados são analisados tendo 

os seguintes princípios norteadores: 

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

elementos que compõem a vida universitária devem fazer parte da Avaliação. 

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

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

sociedade. 

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

suas peculiaridades, naquilo que a identifica enquanto tal. 

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

identificação e formulação de políticas necessárias para o fortalecimento da Instituição 

naquilo que diz respeito aos seus objetivos institucionais. 

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

atitude. É um processo em construção. 

6. Legitimidade: O projeto de Avaliação Institucional tem que ser reconhecido 

politicamente no interior da Instituição enquanto elemento necessário para a 

consolidação de um projeto de universidade e deve, também, ser legítimo no que tange 

ao seu aspecto técnico e metodológico. 

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

avanços, recuos, estagnações no interior da Instituição. 

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

referenciais de qualidade quanto a aspectos administrativos, científicos, pedagógicos, 

institucionais e, a partir daí, apontar quem indicadores são possíveis de verificação. 

 Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma primeira 

análise e emite relatório analítico sobre a etapa cumprida. Os dados também são avaliados 

pelos Diretores e Coordenadores e é desenvolvido discussões com as partes envolvidas, no 

aprofundamento da análise, identificação de causas e efeitos e soluções de melhoria (quando 

for o caso). Os coordenadores de curso, utilizam a avaliação externa contemplando a análise 

dos resultados do ENADE, para apontar para a CPA as principais fragilidades e 

potencialidades que precisam ser trabalhadas, discutidas e, assim, corrigidas. O AMIS e o 

Ouvidor, também são agentes no processo avaliativo, repassando relatórios e informações 

para análise e cruzamento dos dados.  

As devolutivas acontecem em três momentos diferentes: 
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 Aos docentes: em reunião geral de professores, sempre realizada na oportunidade 

da abertura do semestre seguinte ao da realização da avaliação. 

 Aos discentes: em sessões realizadas nas salas de aula. 

 Aos integrantes do corpo técnico administrativo: em reunião geral, preferencialmente 

realizada na oportunidade da abertura do semestre seguinte ao da realização da 

avaliação.  

 
13. PLANEJAMENTO DE AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DECORRENTES 
DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

 
13.1 Diagnóstico e descrição das ações planejadas e realizadas nos anos de 
referência de 2017- 2018 
 
Quadro 8. Dimensão: Missão Institucional e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ações Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Missão, visão e valores da 

instituição, bem como os 

objetivos e compromissos, 

explicitados em documentos 

oficiais. 

 

 

- Missão, visão e valores da 

instituição, explicitados em 

documentos oficiais. 

 

- Os documentos oficiais têm 

sido disponibilizados a todos 

para a leitura e estudos. Os 

professores têm sido 

incentivados a conhecer a 

missão, a visão e os valores 

institucionais. 

 

Por meio de pequenas reuniões, 

micro capacitações diárias, e-

mails, utilização do aplicativo 

Whatsapp (Grupo NUEN 

FAEF) os documentos estão 

sendo expostos e conhecidos. 

 

- Foram fixadas em todos os 

setores da IES placas de PVC, 

Banners informativos sobre a 

missão, visão e valores da 

Instituição.  

 

- As Capacitações que o NUEN 

– Núcleo de Ensino tem feito, 

sistematicamente se reportam à 

Missão da IES e aos rumos que 

a Faculdade precisa trilhar para 

continuar se desenvolvendo. 

 

- Tem sido feito um esforço 

considerável de 

conscientização para que os 

funcionários procurem 

conhecer os objetivos e 

compromissos da IES.  

 

- A conscientização 

embora esteja sendo feita 

diariamente por meio de 

capacitações do NUEN, 

ainda , há a necessidade de 

intensificação desta 

sensibilização.  

 

- A capacitação precisa 

ocorrer constantemente, 

pois novos membros da 

instituição (docentes, 

funcionários e alunos) 

precisam conhecer esses 

aspectos.  

 

- 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 

FAEF de, além do 

desenvolvimento das 

atividades de ensino, a 

preocupação com a 

transparência dos seus 

objetivos e finalidades. 

 

- O Conhecimento da Missão 

tem fortalecido as ações para 

se chegar ao objetivo 

esperado. 

 

- No ano de 2018, ocorreram 

Reuniões de gestores com os 

todos os funcionários onde 

foram pontuados os objetivos 

e compromissos da Instituição 

e dos funcionários. 
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- 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. 

 

- O PDI foi reformulado com a 

Unificação das mantidas – 

Processo e-MEC 2011 – 1082 

– portaria Portaria 310 de 27 

de Dezembro de 2012 e 

publicada no D.O.U. em de 31 

de dezembro de 2012, e depois 

disso é constantemente 

atualizado, fazendo com que 

avaliações e reavaliações 

fossem redirecionadas para 

que a coerência nas ações 

esteja satisfatória.  

 

 

- De acordo com os dados 

coletados não foram 

apontadas fragilidades 

nesta dimensão  

 

- As atividades e ações 

acadêmico-administrativas 

apresentam coerência com os 

objetivos estabelecidos no 

PDI. 

 

- As ações e práticas 

realizadas na Instituição 

seguem os propósitos e 

objetivos a serem alcançados 

pela Instituição estabelecidos 

no PDI. 

 

- O PDI tem sido 

constantemente atualizado 

para nortear as ações para o 

desenvolvimento da IES.   

 

- Investigação sobre o grau de 

conhecimento e apropriação 

da missão, visão e valores 

Institucionais e do PDI, pela 

comunidade acadêmica, bem 

como as placas da estrutura 

organizacional regimental e 

placas da CPA. 

 

 

 

 

- Em 2018, foram colocadas 

novas placas de PVC com os 

dizeres da missão, visão e 

valores da instituição em 

locais de maior acesso da 

faculdade, bem como as placas 

da estrutura organizacional 

regimental e placas da CPA.  

 

- Também houve a 

continuidade do Projeto 

Florescendo, com o intuito de 

desenvolver os valores morais 

e cívicos entre todos, 

garantindo a formação integral 

dos alunos. 

 

- Os documentos oficiais têm 

sido disponibilizados a todos 

para a leitura e apropriação.  

 

- Os documentos institucionais 

estão disponíveis na biblioteca 

e, ou, no site da IES para acesso 

de todos.  

 

- Nem toda a comunidade 

acadêmica conhece os 

documentos da IES. 

 

 

 

- Essa dimensão sempre estará 

em fase de análise de dados, 

mas aponta para um 

crescimento de conhecimento 

e apropriação dos documentos 

da IES. 

 

- Com a diminuição acentuada 

da rotatividade de 

funcionários, o conhecimento 

e apropriação tem aumentado. 

  

 

 

- Características básicas do 

PDI e suas relações com o 

contexto social e econômico 

em que a FAEF está inserida. 

 

 

- Atualizações e adequações 

no PDI priorizando a sua 

adequação ao contexto social a 

que a IES está inserida. 

 

- O Projeto de Expansão e 

Crescimento da IES passa pelo 

crivo da relevância social para 

com a comunidade na qual 

está inserida. 

 

-As ampliações da IES no ano 

de 2018 estão sendo feitas na 

região em que ela está situada.  

 

- De acordo com os dados 

coletados não foram 

apontadas fragilidades 

nesta dimensão. 

 

 

- Os objetivos externam 

preocupação com a inserção 

social e regional da FAEF, 

atendendo com excelência os 

anseios e às características dos 

alunos ingressantes e a 

formação profissionalizante e 

global dos egressos. 

 

- O Desenvolvimento proposto 

de expansão de novos cursos, 

novas políticas Institucionais e 

cumprimentos de requisitos 

legais, tem feito a IES ficar em 

sintonia maior com a 

sociedade que está em seu 

entorno.   

 

   - Pode-se perceber, através da 

análise de documentos e 
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- 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 capacitações 

dos docentes e corpo técnico 

administrativo e, estes, com os 

alunos.  

 

- Ainda não foram 

coletados dados referentes 

a este item. 

 

indicadores de que existe uma 

formulação explicita e clara 

dos objetivos tanto nos gerais, 

quanto nos específicos e 

finalidades da IES. 

 

 

- Existência de mecanismos 

para comprovar a realização 

efetiva, modificação e revisão 

do PDI, PPI e PPCs. 

 

 

- Reuniões com Núcleos, 

Colegiados, NDE, CEPE e 

CONSU tem sido realizadas 

para a revisão e modificação 

desses documentos.  

 

- Muitas vezes existe 

uma dificuldade nos 

setores de evidenciar a 

existência dos 

mecanismos citados.  

 

- Todos 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 

periodicamente através das 

reuniões de Colegiado e NDE. 

 

- As revisões, sugestões e 

modificações são propostas, 

estudadas e executadas pela 

CPA/FAEF, em consonância 

com todos os Segmentos da 

IES e da Direção. 

 

- Mudanças e alterações já 

sugeridas, acompanhadas e 

aprovadas pelos Conselhos, 

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 e pelo Núcleo 

de Tecnologia de Informação e 

Comunicação. 

 

 

- Investigação quanto à 

divulgação das informações 

sobre a dimensão através de 

comunicados expedidos pela 

Direção Geral e pelo Núcleo 

de Tecnologia de Informação 

e Comunicação. 

 

 
- Não foram apontadas 

fragilidades. 

 

- Pode-se perceber que existe 

divulgação das informações 

sobre a dimensão através de 

comunicados expedidos pela 

Direção Geral, pelo NUTIC e 

demais órgãos. 

 

- Análise e estudos sobre 

utilização do PDI e do PPI 

como documentos de 

referência para a construção 

dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos. 

 

 

 

- Análise e estudos sobre 

utilização do PDI e do PPI 

como documentos de 

referência para a construção 

dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos. 

Os órgãos colegiados, 

principalmente o NDE tem 

feito este trabalho de 

harmonizar as revisões 

constantes dos projetos 

pedagógicos dos cursos tendo 

como referencial o PDI e PPI.  

 

 

- Não foram observadas 

fragilidades. 

- Com a reformulação dos 

documentos, o PDI e o PPI 

estão sendo consultados pelos 

cursos. 

- Todos os PPCs foram 

reformulados e construídos 

tendo como referência o PDI e 

o PPI da FAEF para não 

destoar da missão da 

Instituição. 
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Quadro 9. 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 FAEF, as 

Diretrizes Curriculares e às 

inovações da área. 

 

 - Observação dos métodos e 

metodologias utilizados. 

 

- Análise dos Planos de Ensino 

e Aprendizagem. 

 

- Análise das concepções de 

currículo e organização 

didático-pedagógica de acordo 

com os fins da FAEF, as 

Diretrizes Curriculares e a 

inovação da área.  

 

- Observação e investigação 

por intermédio do NDE, 

AMIS, colegiado e ouvidoria  

dos métodos e metodologias 

que estão utilizados. 

 

- A Análise dos Planos de 

Ensino tem realizadas pelo 

NDE. Além disso, as reuniões 

do CEPE possuem esta 

finalidade de abordar tais 

questões. 

 

- Com os incentivos que a 

Instituição tem fornecido aos 

NDEs, o trabalho tem sido 

realizado com maior qualidade 

e eficiência. 

 

- No início de cada semestre, 

tem sido solicitada a 

participação do docente da 

disciplina para que auxilie na 

análise do Plano de ensino em 

conjuntos com o NDE.  

 

- As fragilidades 

encontradas estão sendo 

supridas e sanadas com o 

auxílio do NUEN a 

medida que se obtém . 

 

 

- Os métodos, as 

metodologias, os planos de 

ensino e aprendizagem de 

todos os cursos apontam 

concepções pautadas nas 

finalidades da FAEF, 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 nos objetivos 

e finalidades da IES. 

 

- Os currículos de todos os 

cursos de graduação e de pós-

graduação estão em 

consonância com a 

organização didático-

pedagógica da FAEF. 

 

- Especialmente, de extremo 

acordo com as Diretrizes 

Curriculares dos Cursos 

Oferecidos, em todos seus 

aspectos, inclusive recebendo 

atualização de suas matrizes 

curriculares imediatamente 

tais ações sejam indicadas 

pelo MEC.  

 

 

- O currículo e a organização 

didático-pedagógica, os 

planos de ensino e 

aprendizagem e os 

procedimentos avaliatórios se 

encontram de acordo com os 

fins estabelecidos pela FAEF, 

bem como com as diretrizes 

curriculares. 

 

- Mudanças e alterações já 

sugeridas, acompanhadas e 

aprovadas pelos Colegiados de 

Cursos e Núcleos Docentes 

Estruturantes de cada curso já 

foram implementadas. 

 

 

- Análise das práticas 

pedagógicas, considerando a 

relação entre a transmissão de 

informações e utilização de 

 

- Análise das práticas 

pedagógicas, considerando a 

relação entre a transmissão de 

informações e utilização de 

 

- uma pequena parcela do 

corpo docente ainda 

necessita de capacitações 

didático pedagógicas, 

- Percebe-se que é 

preocupação constante a 

revisão e melhoria do 

currículo através de 

atualização de ementas. 
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processos participativos de 

construção do conhecimento. 

 

processos participativos de 

construção do conhecimento. 

 

enfatizando o uso de 

metodologias ativas. 

- Procura-se sempre que 

possível o entrelaçamento das 

diversas áreas do saber, 

distribuídas entre os cursos 

oferecidos pela FAEF. 

 

- O momento de Avaliação dos 

Cursos de Graduação é ainda 

um importante e sobressalente 

meio, pelo qual a Instituição 

busca refletir e redimensionar 

o currículo estabelecido para 

cada curso, através das 

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. 

 

- O CEPE, o Corpo docente e 

o NDE procuram refletir 

sempre sobre esta pertinência. 

 

- 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 nos PPCs.  

 

- 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 em 

todos os cursos, que se 

apresentam pertinentes quanto 

aos objetivos estabelecidos 

pela Instituição.  

 

- 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 

NDE e COLEGIADO . 
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- 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. 

 

-O NUEN – Núcleo de Ensino, 

tem desempenhado ótimas 

tarefas para a melhoria do 

Ensino: capacitações para o 

corpo docente, corpo técnico 

administrativo. 

 

- O NUEN também tem se 

mobilizado a fazer SIOE – 

Serviço Institucional de 

Orientação Educacional 

funcionar. Neste, são 

oferecidos atividades de 

nivelamentos apoiando 

pedagogicamente o aluno e 

também, oferecido o apoio 

psicológico utilizando-se do 

serviço de profissionais 

competentes.  

 

- Os cursos da FAEF contam 

com o auxílio de Psicólogo no 

serviço denominado “SOS 

Psicólogo”  para dar suporte 

psicológico aos alunos e 

professores, por intermédio da 

clínica de Psicologia do Curso 

de Psicologia. 

Desta forma, é feito o 

encaminhamento de alunos 

com dificuldades afetivas, 

emocionais e pedagógicas. 

  

- Em 2018 foram feitas novas 

adequações nas salas de aulas 

com a colocação de mesas 

redondas em algumas salas e 

adquiridos maior quantidade 

aparelhos - Data Show.  

 

-Além disso, cabos de redes 

para Internet foram colocados 

para acesso a grande rede. 

 

- Foi redimensionado o 

sistema Professor Net e o 

Aluno Net bem como a 

plataforma Moodle, para as 

postagem prévias de conteúdo 

das aulas favorecendo leituras 

prévias do material. 

 

 - Professores estão com 

acesso ao professor net para 

atualização dos diários on line. 

 

- As fragilidades 

apontadas tem sido 

sanadas de acordo com as 

identificação dos 

problemas.  

- 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 tem 

sido ponto forte e sempre 

presente. 

 

- Em 2018 houve a 

continuidade dos projetos 

paralelos integradores.  

- 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 em 

todos os cursos, que se 

apresentam pertinentes quanto 

aos objetivos estabelecidos 

pela Instituição.  

 

 

- 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. 

 

- O acompanhamento do 

Egresso também tem sido 

 

- As fragilidades estão 

sendo superadas a medida 

que novos dados vão 

sendo coletados. 

 

 

- Os currículos e programas se 

apresentam adequados ao 

perfil do egresso. 
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muito importante na 

adequação dos currículos para 

que mais e mais o curso possa 

oferecer ao mercado, um 

profissional com formação 

completa. 

 

 

- Critérios utilizados para 

atualização curricular. 

 

- Em reuniões dos Conselhos, 

com os órgãos colegiados, 

com o NDE (principalmente), 

ou por meio de estudos, 

seminários, leituras de 

normativas, diretrizes 

curriculares vão sendo 

estudadas e redirecionadas. 

 

- O acompanhamento do 

Egresso e a própria 

participação dos mesmos no 

ciclo avaliativo. 

 

 

- Ementas que precisavam 

contemplar conteúdos 

mais atuais ou adequar-se 

às novas exigências do 

Ministério. 

- Existe revisão de currículos 

de maneira organizada e 

periódica.  

 

- Levantamento da relevância 

da Iniciação Científica com 

relação aos objetivos 

educacionais. 

 

- Levantamento da relevância 

da Pesquisa com relação aos 

objetivos educacionais. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidade neste aspecto. 

 

- A pesquisa se encontra 

consolidada na IES através do 

Programa de Iniciação 

Científica da FAEF, apesar de 

se apresentar como diferencial 

da IES, posto que não se faz 

obrigatória, é um dos objetivos 

educacionais de relevância.  

 

 

 

- Vínculos e Contribuição da 

Pesquisa para o 

desenvolvimento 

local/regional. 

 

- Vínculos e Contribuição da 

Pesquisa para o 

desenvolvimento 

local/regional. 

 

- Eventos científicos têm sido 

oferecidos nos semestres para 

que os docentes e discentes 

publiquem, apresentes e 

ofereçam a comunidades suas 

produções e descobertas. 

 

-As Fragilidades 

encontradas estão sendo 

percebidas a medida que 

as inovações vão 

acontecendo. 

 

- O Programa de Iniciação 

Científica da FAEF 

contempla, como objetos de 

estudos e Iniciação Científica 

em sua grande maioria, 

aspectos inseridos e/ou 

relacionados ao contexto local 

e regional, em todas as áreas 

de atuação da IES, pode-se 

citar os Anais do Simpósio e as 

Revistas Científicas 

Eletrônicas da FAEF como 

importantes meios de 

divulgação cientifica para a 

comunidade local,  regional e 

nacional. 

 

- Articulação da pesquisa com 

as demais atividades 

acadêmicas. 

 

- Articulação da pesquisa com 

as demais atividades 

acadêmicas. 

 

- Há muito a ser 

melhorado sempre neste 

quesito. Mas as 

fragilidades estão sendo 

sanadas a medida que a 

pesquisa se articula com as 

demais atividades do 

Curso. 

 

- 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 FAEF. 

 

- A FAEF acredita que, a 

pesquisa torna possível 

devolver a toda sociedade 

local e regional, a confiança e 

contribuição dispensados à 

Instituição. 
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- 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 pela 

Instituição. 
- Os trabalhos realizados nas 

disciplinas, bem como os 

projetos paralelos, são 

oportunidades para o 

desenvolvimento da iniciação 

científica. 

 

 

- Critérios para o 

desenvolvimento da Iniciação 

Científica, participação em 

eventos, publicação e 

divulgação dos trabalhos. 

 

- A instituição possui tanto no 

PDI como em todos os PPCs 

dos cursos eixos estruturantes 

que dão procedimentos para a 

Investigação e iniciação a 

pesquisa científica. 

 

- As Ênfases curriculares para 

a pesquisa nas diretrizes, são 

privilegiadas nos cursos da 

IES. 

 

- 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 FAEF conta com a Revista 

eletrônica locada no site 

www.faef.edu.br. 

 

 

- Os trabalhos de Iniciação 

Científica, são realizados,  

divulgados e publicados nos 

eventos científicos nacionais, 

internacionais e regionais, 

especialmente no Simpósio de 

Ciências Aplicadas da FAEF. 

 

 

- 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. 

 

- A IES tem uma Política - 

Programa de Participação em 

Eventos Científicos onde se 

oferece ao docente e/ou ao 

aluno modalidades diversas de 

auxílio para participação nos 

eventos. 

 

- 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. 

 

-Foi criado um programa de 

Incentivo e Participação em 

Eventos Científicos onde o 

Professor ou aluno que 

participou de um evento 

subsidiado pela IES, precisa 

compartilhar o que aprendeu 

e/ou mostrar o que publicou. 

Isso tem gerado e fomentado 

um desejo no alunado e no 

professorado de participar de 

eventos científicos.    

- Os docentes são incentivados 

a participarem dos eventos 

científicos internos, através da 

isenção da taxa de inscrição. 

 

- 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 são todos os cursos 

que fomentam de maneira 

intensa a extensão. 

 

- A FAEF apresenta, junto ao 

PDI e como missão a ser 

desenvolvida, o oferecimento 

http://www.faef.edu.br/
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- Em 2018, houve uma 

intensificação na realização de 

atividades de extensão.  

de cursos de extensão junto a 

comunidade. 

 

- Articulação das atividades de 

extensão com disciplinas 

vinculadas às matrizes 

curriculares dos cursos 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 regional. 

 

- A intervenção é objetivo da 

IES, especialmente no que 

tange o desempenho de sua 

função, relevância e 

transformação 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. 

 

- Sim, ainda existem 

fragilidades, mas 

melhorou muito a atuação 

da IES junto ao seu 

entorno.  

 

- 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 às matrizes 

curriculares dos cursos 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 

 

- Criação de Eventos, ações, 

projetos que possibilitam a 

Participação dos Estudantes 

nas ações de extensão e 

intervenção social: praças, 

salão Nobre, órgãos estaduais 

e federais, prestação de 

serviços. 

 

- Foram apontadas 

algumas fragilidades, 

onde demonstrou o anseio 

do alunado em participar 

com maior frequência nas 

ações.  

 

- Para isso tem-se 

fortalecido a ideia de 

proporcionar pelo menos 

um evento por bimestre 

em cada Curso.  

 

- Os alunos, em sua maioria 

participam das atividades de 

extensão através dos 

Programas de Extensão 

oferecidos pela FAEF 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 participar 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, provavelmente irão 

atuar. 
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- Existência de políticas 

institucionais para criação, 

expansão e manutenção da 

pós-graduação. 

- Incentivos maiores ao 

Coordenador do Centro de 

Pós, discussão sobre a 

realidade social emergente e 

quais cursos o mercado está 

solicitando. Tudo isso tem 

sido objeto de estudos e 

reflexões.  

   

- em 2018, apenas tivemos 

a demanda para o início de 

duas turmas de pós 

graduação na mesma área. 

- As políticas para criação, 

expansão e manutenção da 

pós-graduação são orientadas 

pelo NUEN. 

 

- Política de melhoria da 

qualidade da pós-graduação. 

 

- Em 2018 voltou-se para o 

estudo de se propor novos 

cursos. 

 

- A IES tem consciência de 

que precisa melhorar na 

qualidade de sua pós 

graduação. 

 

- poucos cursos 

oferecidos. 

 

- Profissionais da sociedade e 

alunos egressos tem sido os 

usuários do segmento da pós. 

O aluno da graduação está 

sendo fidelizado a ponto de 

participar ou fazer sua pós na 

IES. 

 

- Integração entre graduação e 

pós-graduação 

 

- Tem-se feito um esforço para 

que os conteúdos vistos na 

graduação, não sejam 

repetidos na pós, pelo 

contrário, sejam ampliados 

favorecendo a aquisição de 

maiores conhecimentos. 

 

 

- Os Currículos dos Cursos 

de Graduação precisam 

ser repensados e revisados 

constantemente à 

semelhança do que se tem 

feito na graduação. 

 

- A Reestruturação do Centro 

de pós tem trazido muitos 

resultados positivos na 

comunidade acadêmica, entre 

eles, alguns cursos estão se 

tornando referência na região.  

 

- 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. 

 - A IES possui o seu 

CENTRO DE PÓS 

GRADUAÇÃO estruturado e 

em ação, ainda que precise 

melhorar sempre. 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

 

- A FAEF tem o órgão 

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. 

 

 

 

Quadro 10. Dimensão Avaliada: Responsabilidade Social 
 

 

Ações Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Transferência de 

conhecimento e importância 

social das ações de ensino 

superior e impactos das 

atividades científicas, técnicas 

e culturais para o 

desenvolvimento regional. 

 

- A Faculdade promove todo 

ano no mês de outubro o seu 

Simpósio de Ciências 

Aplicadas, com circulação de 

quase 2.000 pessoas da 

cidade de Garça e Região, 

entre alunos, professores, 

profissionais e demais 

interessados.  

 

- Solicitou-se que cada curso, 

ou cursos em comum,  

realizassem uma semana 

acadêmica destinada aos seus 

alunos e a comunidade.  

 

 

- Em alguns eventos 

observou-se uma baixa 

participação da 

comunidade. 

 

 

 

- A Implantação da FAEF 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. 

 

- As ações universitárias de 

intervenção direta e indireta 



39 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
  Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

 
 

-A própria veiculação de suas 

revistas eletrônicas e anais do 

Simpósio torna-se um meio 

de transferência de 

conhecimento para a 

comunidade. 

estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento social, 

político e econômico de Garça 

e Região. 

 

- As atividades científicas, 

técnicas e culturais, realizadas 

pela FAEF, junto à 

comunidade, tem trazido 

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. 

 

 

- A FAEF se apresenta, 

neste aspecto, em fase de 

expansão. 

 

 

- Este ano através do convênio 

Bolsa Empresa as parcerias 

foram intensificadas. 

 

- Dados sobre bolsas, descontos 

e outras evidências de políticas 

institucionais de inclusão de 

estudantes em situação 

econômica desfavorecida. 

 

 

- Procurou-se fazer um 

levantamento dos dados 

sobre bolsas, descontos e 

outras evidências de políticas 

institucionais de inclusão de 

estudantes em situação 

econômica desfavorecida. 

 

  -O NUAD – Núcleo 

Administrativo da Faculdade 

criado em 2015, teve a 

missão de ter em mãos 

sempre os dados sobre as 

bolsas de estudos e 

descontos. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

 

- São oferecidas bolsas de 

Estudos integrais para 

funcionários e seus filhos. 

 

- Aos alunos, menos 

favorecidos economicamente, 

são oferecidas Bolsas Aluno 

Carente, além da possibilidade 

de Monitoria e estágios 

remunerados na própria IES. 

 

- Convênios Bolsa Empresa 

com empresas, indústrias, 

sindicatos, associações 

comerciais e demais 

estabelecimentos interessados. 

 

- Convênio com o Programa 

Estadual Escola da Família. 

 

- Convênio com os Programas 

do Governo Federal: PROUNI 

e FIES; 

 

- Convênios com Prefeituras 

Municipais do entorno. 

 

- Além de todos estes, a 

Instituição disponibilizou a 

BIC – Bolsa de Iniciação 

Científica aos alunos que se 
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inscreveram e tiveram seus 

trabalhos aprovados.  

 

- O NUAD, com aprovação do 

CONSU, elabora a tabela 

semestral de descontos 

destinados aos alunos, tais 

como: desconto antecipação, 

bolsa diploma apesar da crise, 

bolsa magistério, bolsa 

convênio empresa, bolsa 

segunda graduação, entre 

outras.   

 

 

- Atividades de Nivelamento 

 

 

- O NUEN – Núcleo de 

Ensino da Faculdade tem 

desenvolvido atividades de 

nivelamento junto aos alunos. 

 

- Têm sido oferecidas 

atividades que dão suporte 

aos alunos que estão 

encontrando algum tipo de 

dificuldade. 

 

- Percebe-se uma 

necessidade de um maior 

desenvolvimento destas 

atividades junto aos 

alunos, tendo vista a 

situação na qual os alunos 

chegam ao ensino 

superior. 

 

 

- Oferecimento de atividades de 

nivelamento de Língua 

Portuguesa a todos os alunos 

que necessitam e optem, 

levando em consideração que é 

gratuito e aberto a comunidade 

interna e externa, sendo 

realizado pelo NUEN e SIOE – 

Sistema Institucional de 

Orientação Educacional ao 

Aluno.  

 

- A Instituição dispõe de 

Psicólogos e uma clínica de 

Psicologia para dar suporte 

também, pois às vezes os 

problemas emocionais estão 

diretamente relacionados com o 

processo de aprendizagem. 

 

- Muitas dificuldades estão 

sendo superadas, dando uma 

condição melhor para o 

aprendizado do aluno. 

 

 

- Ações voltadas ao 

desenvolvimento da 

democracia, promoção, da 

cidadania, de atenção a setores 

sociais excluídos, entre outros. 

 

- Parcerias estão sendo 

realizadas com órgãos para 

desenvolvimento de 

atividades promovendo 

cidadania, bem estar, 

inclusão social entre outras 

coisas. 

 

- Revisões de conteúdos 

curriculares estão sendo 

feitas para contemplar tais 

assuntos, temas e setores e 

requisitos legais. 

 

- A Faculdade está sempre 

aberta para realizar 

parcerias e também 

desenvolver trabalhos 

junto a sociedade e a 

grupos excluídos ou 

menos favorecidos. 

 

 

- FAEF na Praça, é um projeto 

por exemplo de ações para o 

desenvolvimento dos temas 

em questão. Ele é 

desenvolvido há muito tempo. 

 

- O Curso de Psicologia possui 

um ótimo trabalho de 

promoção de cidadania e 

atenção aos setores excluídos 

com atendimento psicológico 

em locais que necessitam. 

 

- Curso de Agronomia 

desenvolve atividades em 

hortas comunitárias. 

 

- O Curso de Direito 

desenvolve atividades de 

atendimento nas praças e 

atendimento à população 

carente no Núcleo de Prática 

Jurídica (assistência judiciária 

gratuita). 

 

-O Curso de Pedagogia 

desenvolve um excelente 
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trabalho reforço escolar para 

crianças carentes, através da 

bolsa magistério. 

 

- O Núcleo de Educação 

Ambiental promove práticas 

sustentáveis com crianças 

carentes. 

 

- Existência de ações para 

reativar a FAEF Jr.  

 

- Atualização do regulamento 

da empresa Jr; 

 

- Definição do catálogo de 

serviços a serem oferecidos; 

 

- Definição e reforma da nova 

sede da empresa Jr. 

 

 

- Dimensão em fase de 

análise de dados. 

 

- Considerando o passado da 

empresa Jr. acredita-se que a 

sua reativação será muito 

benéfica e enriquecedora para 

os alunos e professores. 

Também será benéfica para a 

comunidade que usufruirá de 

serviços de qualidade a um 

menor valor de mercado. 

 

 

 

Quadro 11. Dimensão Avaliada: Comunicação com a Sociedade 
 

 

Ações Programadas 

 

 Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Desenvolvimento de 

estratégias e recursos para a 

melhoria da qualidade da 

comunicação interna e externa. 

 

- Intensificação dos trabalhos 

realizados pelo NUTIC, que 

passou a atender de forma 

mais eficiente o comunidade 

interna e externa. 

 

- O NUTIC já está 

priorizando como tarefa 

fundamental, o envio das 

comunicações antecedência 

de pelo menos 15 dias. 

 

- A questão da 

comunicação é algo que 

pesa muito dentro de 

qualquer organização e 

que exige sempre clareza e 

rapidez. 

  

- Foi apontado como 

fragilidade não a 

comunicação em si, mas 

que ela, em alguns casos, é 

feita perto de expirar o 

prazo.    

 

- Embora a FAEF invista 

na divulgação através de 

comunicação interna – 

murais, site, folders, mesa 

redonda, entre outras 

estratégias, ainda é preciso 

que o NUTIC - Núcleo de 

Tecnologia de Informação 

e Comunicação trabalhe 

mais presentemente. 

 

 

- A FAEF investe em recursos 

digitais e tecnológicos que 

favoreçam o processo 

comunicativo das 

comunidades interna e 

externa. 

 

- Os recursos e a qualidade da 

comunicação interna e externa 

tem apresentado evolução. 

  

- É responsável pela 

comunicação interna e externa 

o NUTIC, um núcleo 

especializado nesse aspecto, 

que busca sempre a melhoria 

no sistema de comunicação. 

 

- O site é importante veículo 

de comunicação.  

 

- Acompanhando a tendência, 

o uso de mídias sociais tem se 

tornado um importante, rápido 

e eficaz meio de comunicação 

para as comunidades interna e 

externa.  

 

- Aplicativos de comunicação, 

como o Whatsapp, também 

tem sido muito eficaz na 

comunicação.  

 

- Imagem pública da instituição 

nos meios de comunicação. 

 

 

- O NUTIC- Núcleo de 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação, assessorado 

pelo Núcleo de Vestibular e 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- Quanto à imagem pública da 

FAEF, junto aos meios de 

comunicação, pode-se 

perceber que é muito bem 
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coordenações de cursos, tem 

cuidado da Imagem da 

Instituição nos meios de 

Comunicação.   

 

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 social. 

 

- Imagem destacada através 

dos veículos de comunicação 

locais e regionais e também 

através de prestação de 

serviços à comunidade via 

atividades de extensão. 

 

- A IES também está presente 

também em inúmeras rádios 

das cidades que estão ao seu 

entono. 

 

- Anúncios de suas atividades 

foram colocados nos jornais 

da cidade informando os 

avanços e as conquistas em 

sua ampliação física. 

 

- Site, Facebook, Youtube, 

Instagram e Whatsapp são 

meios digitais que são 

utilizados para apresentação 

da imagem da IES. 

 

 

- Eficácia da Comunicação 

interna. 

- Dentre os vários canais 

utilizados para a 

comunicação interna, conta-

se com o meio ‘VOCÊ 

SABIA?’, que visa colocar 

informativos em todos os 

murais da IES e também nos 

veículos utilizados pelos 

alunos sobre as conquistas, 

aquisições, datas de 

protocolos, ampliações e tudo 

o que envolve a vida 

acadêmica da IES. 

 

- Uso de recursos 

tecnológicos.  

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- A comunicação interna da 

FAEF é frequente e efetiva  

através do site, e-mails, 

comunicados escritos, 

coordenação dos cursos. 

 

- Houve uma melhoria 

significativa na comunicação. 

 

- Os recursos tecnológicos, 

como Facebook e Whatsapp, 

tem sido importantes, rápidos, 

práticos e eficazes 

mecanismos de comunicação 

interna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



43 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
  Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

 
 

  
Quadro 12. 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 

regulamentados para docentes e 

funcionários técnico-

administrativos com critérios 

claros de admissão e 

progressão. 

 

 

- Os planos foram 

regulamentados contando com 

o apoio do Departamento 

Jurídico da IES.  

 

- Pretende-se doravante, 

incluir nas entrevistas 

admissionais, a exposição do 

Plano de Carreira e as 

possibilidades de progressão 

na Instituição.  

 

- Informes via RH 

apresentaram informações 

sobre o conteúdo do plano de 

carreira. 

 

- Não foram apontadas 

muitas fragilidades neste 

aspecto da dimensão 

avaliada, apenas que 

precisa ser divulgado. 

 

- Os Planos de carreira para 

docentes e funcionários 

técnico-administrativos são 

regulamentados. 

 

- Percebe-se com clareza os 

critérios de admissão e de 

progressão horizontal e 

vertical neles.  

 

- Foram feitas Reuniões com 

os funcionários explicando o 

conteúdo dos planos. 

  

-Houve melhoria das 

condições de trabalho. 

 

 

- Regime de Trabalho dos 

docentes. 

 

- A Instituição tem feito um 

esforço sensível para contratar 

mais professores em regime 

integral. 

 

- Em 2018 escreveu-se uma 

proposta de melhoria salarial 

que será apresentada para o 

CONSU ao término do 

semestre. 

 

- Continuidade na realização 

de projetos de extensão 

desenvolvidos pelos docentes 

para a comunidade interna e 

externa.  

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- Quanto ao Regime de 

Trabalho, todos os docentes 

são contratados em tempo 

integral ou parcial. 

 

- Com uma presença maior dos 

docentes na Instituição, muitas 

atividades estão sendo 

realizadas. 

 

 

 

- Programas de qualificação 

profissional e de melhoria da 

qualidade de vida de docentes e 

funcionários técnico-

administrativos. 

  

 

- Tem sido oferecido aos 

funcionários aulas de 

equitação, caminhadas, futebol 

e vôlei.  

 

- Melhoria da climatização dos 

ambientes onde os funcionários 

laboram as  atividades 

profissionais.  

 

- Foram levantadas as 

potencialidades e as 

fragilidades de cada setor. 

 

- Capacitações foram realizadas 

com os funcionários 

procurando capacitá-los para 

desempenhar melhor suas 

atividades. 

 

 

- Não foram observadas 

fragilidades nesse aspecto. 

 

- 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. 

 

- A Instituição preza pela 

constante qualificação de seus 

funcionários. Possui um 

Programa de Política de 

Formação Continuada que 

patrocina tanto os eventos 

internos, quanto a participação 

em eventos externos. 
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- EPIs foram distribuídos para 

todos os funcionários.  

- A IES procedeu mudanças no 

mobiliário do corpo técnico 

administrativo, sala de 

docentes, equipou os setores 

com sistema de ar 

condicionado, favorecendo a 

melhoria das condições de 

trabalho.   

 

- Unificação do setor de 

secretaria e tesouraria para um 

atendimento mais eficaz. 

 

 

- Clima institucional, relações 

interpessoais, estrutura de 

poder, graus de satisfação 

pessoal e profissional. 

 

 

- Capacitações por meio de 

leituras e discussões de textos 

para dar suporte teórico tanto 

para a compreensão, quanto 

para a importância das relações 

interpessoais na organização.  

 

- Palestras ministradas por 

Psicólogos Organizacionais. 

 

- Pesquisa de satisfação pessoal 

e profissional do funcionário.  

 

- A veiculação do 

Organograma Institucional 

mostrando a estrutura 

organizacional da Faculdade e 

como as partes de interagem 

também tem sido uma boa ação 

para melhoria das relações. 

 

 

- Fragilidades apontadas: 

certa dificuldade ou 

resistência em trabalhar 

em equipe; diferenciar 

problema pessoal do 

problema profissional. 

 

- O clima institucional e as 

relações inter-pessoais 

apresentam-se saudáveis. 

 

- São respeitadas as instâncias 

de poder e hierarquia. 

 

- Elevado grau de satisfação 

das pessoas que integram o 

quadro da FAEF tanto em 

relação ao pessoal como o 

profissional. 

 

- Nota-se não só nas reuniões 

de Coordenação, mas também 

dos núcleos e nos setores 

administrativos dia a dia que 

as relações de trabalho estão 

melhorando. 

 

 

- Suficiência entre o número de 

docentes e técnico-

administrativos para responder 

aos objetivos e funções da 

instituição. 

 

 

- Procura em saber se existe a 

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. 

 

- Novas contratações estão 

sendo feitas a medida que 

novos núcleos, departamentos 

vãos sendo criados.  

 

-Com as novas contratações, 

reformulações e criação de 

novos setores, o fluxo do 

trabalho foi melhor e, 

consequentemente, os 

objetivos sendo alcançados 

mais rapidamente e com 

qualidade. 

 

 

- Existência de mecanismos 

claros e conhecidos para 

seleção, contratação, 

aperfeiçoamento e avaliação do 

corpo docente e técnico-

administrativo. 

 

- Criação de Formulários, 

entrevistas psicológicas e 

apresentação do Plano de 

carreira, por este possuir 

mecanismos claros e 

conhecidos para seleção, 

contratação, aperfeiçoamento e 

avaliação do corpo docente e 

técnico-administrativo. 

 

- Com o auxílio da Cínica de 

Psicologia, as admissões estão 

 

- 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 Rotatividade de 

Funcionários e professores 

diminuiu na maioria dos 

setores. 

  



45 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
  Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

 
 

sendo feitas de forma mais 

assertiva, pois conta com 

análise de profissionais da área.  

 

- A missão da IES está sendo 

sedimentada nas atitudes de 

cada um, pois se cria uma 

consciência e 

consequentemente, o trabalho 

flui melhor. 

 

 

- 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. 

 

- Procedimentos para 

ambientação de todos os novos 

contratados.  

 

- É um caminhar diário na 

direção do fortalecimento 

e desenvolvimento 

Institucional. 

 

- Uma potencialidade é a 

admissão do Corpo Docente, 

cuja os passos a serem 

seguidos são guiados pelo 

NUEN dentro de sua política 

de Formação Continuada do 

Docente. 

 

- Uma atitude preciosa foi a 

priorização do princípio: não 

se pode mais contratar por 

contratar, a pessoa precisa 

estar habilitada 

suficientemente para o cargo 

que auspicia.  

 

- Os futuros avanços dentro do 

cargo caberá à IES colocar em 

prática sua política de 

formação continuada de 

capacitação profissional do 

funcionário. 

 

- Quando ocorre uma nova 

contratação, todos os 

procedimentos são tomados 

para que o novo funcionário 

sinta-se ambientado em todos 

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. 

 

- 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 para 

investimento de sua formação 

em serviço. 

 

-Transporte gratuito para os 

docentes de cidade vizinhas 

por meio de Vans. 

 

- Professores que estão 

fazendo mestrado ou 

doutorado, não recebem faltas 

nos dias em que precisam se 

ausentar para atender as 

atividades do programa de pós 

graduação que está fazendo. 
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Quadro 13. Dimensão Avaliada: Organização e gestão da Instituição. 
 

 

Ações Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Existência de Plano de 

Gestão. 

 

 

- Há um Plano de Gestão que 

se desenvolve nas esferas dos 

órgãos colegiados e demais 

setores administrativos da 

IES. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- A FAEF conta com Planos de 

Gestão fundamentados na Gestão 

Democrática, Participativa e na 

descentralização em todas as 

esferas. 

- Entre eles, tem o Plano de 

Agentes Multiplicadores de 

Informações do Curso, onde o 

Coordenador se reúne 

frequentemente com os 

representantes de classe para 

discutir problemas e necessidades 

do dia a dia do Curso. Desta 

forma, o corpo discente participa 

da gestão coo participativa do 

Curso. 

- Além disso, há representação 

dos segmentos da sociedade 

acadêmica nos órgãos 

administrativos e acadêmicas. 

 

 

- 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. 

 

 

- Está em processo de 

extensão. 

 

- Observou-se que o PDI está 

adequado ao cumprimento da 

missão, dos objetivos e Projetos 

da IES, assim como coerente com 

a estrutura organizacional oficial 

da Instituição. 

 

 

- Funcionamento, composição 

e atribuição dos órgãos 

colegiados. 

 

 

- Funcionamento, 

composição e atribuição dos 

órgãos colegiados. 

 

- O regimento da Instituição 

também foi reformulado em 

2017 e nele, consta 

claramente como deve 

funcionar, ser composto e 

quais as atribuições de todos 

os órgãos colegiados da IES.  

 

- Este regimento está no site 

da IES e disponibilizados na 

secretaria e na biblioteca da 

Faculdade para consulta. 

 

- 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. 

 

 

- Colocar uma pessoa 

responsável pelo setor e fazer 

com que ela esteja sempre 

aberta ao diálogo e à 

informação, tem feito com 

que muitos problemas sejam 

solucionados antes de criar 

raízes na IES.  

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- Importante atuação da CPA da 

FAEF em consonância com a 

Direção Geral da IES. 

-Muitos Problemas estão sendo 

resolvidos antes de eclodirem na 

comunidade acadêmica. 

- A Própria gestão coo 

participativa tem auxiliado neste 

tipo de atuação, uma vez que 
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todos os segmentos 

representativos da comunidade 

acadêmica estão envolvidos. 

 

- A proposta de que o 

Coordenador esteja sempre 

próximo aos seus docentes e 

abertos para receber os alunos, 

fazem com que se dirimam as 

dificuldades. 

 

- Investimento na comunicação 

e circulação da informação 

(privativa da gestão central ou 

fluída em todos os níveis). 

 

 

- Investimento na 

comunicação e circulação da 

informação (privativa da 

gestão central ou fluída em 

todos os níveis). 

 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- A IES investe na comunicação e 

circulação da informação oriunda 

da gestão em todos os setores, 

através da publicação de 

documentos oficiais e 

disseminação das mesmas no site 

e outros meios de divulgação 

impressa e digital. 

 

 

 

 

- 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 ENSINO 

SUPERIOR E FORMAÇÃO 

INTEGRAL - FAEF, 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 

obstaculizar 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 ações e das metas institucionais 

e de cada curso, comprometendo-

se, 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 
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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. 

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 

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; 

 

- 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, 
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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 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 interpessoal;  

 

- 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. 

- Arquivamento digital de 

documentos 

 

 

- Eficiência do sistema de 

arquivo e registro em função 

das atividades da IES. 

_ Desenvolvimento de um 

projeto para arquivo digital 

está em desenvolvimento.. 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

 

- O sistema de arquivo e registro é  

eficaz e eficiente.  

- Recentemente, a IES tem 

desenvolvido o arquivamento 

digital de toda a sua 

documentação.  

 

 

- Existência de instruções 

normativas formuladas e 

conhecidas sobre os 

procedimentos institucionais. 

 

- Instruções estão impressas 

ou no site da IES a disposição 

dos usuários. 

 

-Em 2018 assim como em 

2017, os coordenadores dos 

Cursos logo na primeira 

semana de aula foram na sala 

de aula dos alunos 

ingressantes para falar dos 

procedimentos institucionais 

mais comuns, inclusive sobre 

o Pacto Disciplinar. Uma vez 

que a experiência se mostrou 

muito satisfatória, mantendo-

se em 2018. 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- Existência de Estatutos, 

regimentos, organogramas, 

regulamentos internos, normas 

acadêmicas e outras.  

 

- Em 2017, diminuiu 

acentuadamente os casos em que 

alegavam desconhecimento das 

normas ou procedimentos da 

Faculdade. Já em 2018 os 

resquícios que ficaram do outro 

ano, tornaram-se muito 

insignificantes 

 

- 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 

FAEF. 
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-Este organograma tem sido 

enviado nos e-mails dos 

funcionários, do corpo 

técnico administrativo e dos 

docentes para que todos 

tenham a visão do todo e 

saibam as hierarquias 

existentes.  

- Cada setor sabe a quem recorrer 

quando uma necessidade surge. 

 

        Quadro 14. Dimensão Avaliada: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

 

 

Ações Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Adequação da infraestrutura 

da instituição em função das 

atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

 

- Adequação da infraestrutura 

da instituição em função das 

atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

- A Instituição vem investindo 

significativamente para 

adequar ainda mais a sua 

infraestrutura as atividades da 

Tríade Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

- Em 2018 foi construído uma 

serraria experimental utilizada 

como laboratório de 

Engenharia Florestal. 

 

- Reforma do laboratório de 

produtos lácteos com a 

aquisição de uma câmara fria. 

 

- Reforma dos laboratórios de 

Desenho técnico- topografia e 

de Construções Rurais; 

 

-Instalação do laboratório de 

praticas em Enfermagem no 

bloco XVII; 

 

- Instalação do laboratório de 

solos no bloco VIII; 

 

- Instalação de banheiro 

familiar; 

 

-Aquisição de: 

 a) mesas específicas para 

desenho técnico; 

b) ônibus para melhor 

conformo e segurança nas 

viagens técnicas;  

c) de equipamentos 

específicos para o laboratório 

de solos; 

d) livros de diferentes títulos; 

E) Mobiliário novo com mais 

conforto para a sala dos 

docentes 

 

- Foram apontadas 

algumas fragilidades nessa 

dimensão tais como a 

Biblioteca, a secretaria e a 

cantina. 

- 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. 

-As fragilidades apontadas no 

ano anterior em relação a 

secretaria e tesouraria no 

quesito atendimento e espaço 

para espera, foram sanadas 

com a construção de um Bloco 

Integrado onde a secretaria e 

tesouraria estão juntas. 

 

- Em 2015, foram feitas mais 

salas de aulas, laboratório de 

informática, foi colocado ar 

condicionado nas salas de 

aulas e caixas de som nas 

paredes, microfones. 

Em 2016 as melhorias 

continuaram, sendo iniciado o 

estudo de ampliação com 

relação as passarelas cobertas, 

bem como a adequação dos 

quebra molas. 

. 
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F) Microondas para a cantina 

(para uso de alunos); 

G) Mastro e bandeira do Brasil 

para valorização da pátria; 

h) Material de irrigação para a 

nova casa de vegetação anexa 

as estufas e para o viveiro da 

Flora FAEF; 

I) Alambrados e concertina 

para proteger o campus FAEF; 

j) Câmeras de segurança para 

o laboratório de informática; 

k) peças de resina para as aulas 

de anatomia; 

l)Equipamentos diversos para 

laboratório entre outros; 

M) Porta magnética para a 

segurança e controle da 

biblioteca; 

n) Rampas, estacionamentos  e 

bebedouros para portadores de 

necessidades especiais. 

 

-Expansão de rede de wi-fi 

pelo 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 permanentes, 

mas circunstanciais, 

quando por exemplo, 

reparos necessários 

surgem. 

 

- 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 ideia 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 infraestrutura no 

desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras. 

 

 

- Utilização da infraestrutura no 

desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras. 

 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- O espaço está 

constantemente aberto aos 

alunos, e existe assim, a 

prática interdisciplinar das 

atividades, pois todos podem 

fazer uso de toda infraestrutura 

no desenvolvimento de 

práticas pedagógicas e em 

atividades com caráter 

inovador. 

 

-Em 2018, continuou 

incentivo expressivo para que 

os docentes e alunos 
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utilizassem o PROFESSOR E 

ALUNO NET, bem como a 

plataforma Moodle, com 

interação entre docentes e 

alunos. 

 

-Intensificação e valorização 

do NDE. 

 

- Adequação da quantidade de 

laboratórios às necessidades da 

instituição em relação aos 

cursos e a quantidade dos 

estudantes. 

 

 

- Dentro do PDI está o projeto 

de desenvolvimento da IES, e a 

Faculdade norteia-se através 

dele para cumprir e prover seu 

crescimento. 

 

- Melhoras e ampliações 

são sempre bem vindas e 

como foi descrito acima, 

ações tem sido 

desenvolvidas, refirmas, 

construções, aquisições 

entre outras coisas. 

 

- A Instituição preza por 

oferecer as vagas que lhe são 

autorizadas, embora tenha 

oferecido um número de vagas 

menor diante da dificuldade 

em preenche-las em virtude do 

acirrado mercado e crise 

econômica. Portanto, a 

infraestrutura tem sido 

adequada e com certa folga. 

 

- Melhoria constante da 

infraestrutura. 

 

- 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, aconteceram 

as melhorias e ampliações que 

estavam planejados foram 

executadas.  

 

- Os demais espaços estão 

disponíveis aos alunos com 

ampla suficiência para 

desempenhar as aulas tanto 

teóricas, quanto práticas 

programadas nos planos de 

ensino. 

 

 

- 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. 

 

-O aluno tem acesso aos locais 

de ensino e aprendizagem em 

tempo integral. 

 

 

 

- Estado de conservação dos 

laboratórios e bibliotecas. 

 

 

- Existe um Programa – Política 

de Manutenção, Conservação e 

limpeza das Instalações Físicas. 

 

-Programa de expansão e 

atualização do acervo da 

Biblioteca em atividade. 

 

- Não foram registradas 

grandes fragilidades. 

Aspectos como 

luminosidade sim foi 

falado, onde o reparo já foi 

realizado pelo técnico 

responsável.  

 

- Bom estado de conservação 

dos materiais, instrumentos, 

maquinário. 

-Reparos constantes quando 

necessários nos equipamentos. 

 

 

- Adequação em qualidade e 

quantidade dos equipamentos 

dos laboratórios. 

 

 

- As aquisições tem sido feitas 

a medida que as necessidades 

surgem. Necessidades de novos 

equipamentos dada a qualidade 

das inovações e a quantia 

necessária para atender a 

demanda estudantil. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- O projeto de renovação do 

laboratório de informática 

informado no relatório final do 

triênio passado, já foi 

implementado (esse item já foi 

descrito acima) com uma 

estrutura toda nova para 

utilização pelos alunos. 

 

 

    

- Os laboratórios e a biblioteca 



53 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça 
  Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF 

 

 
 

- Características dos 

laboratórios e biblioteca quanto 

à iluminação, refrigeração, 

acústica, ventilação, mobiliário 

e limpeza. 

 

- Foi colocada a proposta de 

atender a questão da 

refrigeração não somente nos 

laboratórios e nas bibliotecas, 

mas também nos demais 

setores, salas de aulas utilizadas 

pelos alunos.   

 

- As fragilidades vão 

sendo sanadas e novas vão 

surgindo a todo instante, 

mas nestes quesitos, todas 

foram sanadas.  

são bem iluminados, possuem 

sistema de refrigeração. 

 

- Acústica adequada. 

 

- Ventilação, mobiliário e 

limpeza dos laboratórios e da 

biblioteca se apresentam 

adequadas às peculiaridades 

de cada espaço. 

 

 

- 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 FAEF. 

 

- Horário de funcionamento 

das 08h às 22h durante a 

semana e, aos sábado, das 08h 

às 16h durante todo o período 

letivo e no recesso escolar. 

 

 

- Qualidade e quantidade dos 

equipamentos da biblioteca. 

 

 

- Qualidade e quantidade dos 

equipamentos da biblioteca. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

 

- A biblioteca se encontra 

equipada com quantidade e 

qualidades suficientes para a 

excelência do ensino 

oferecido. 

 

 

- 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 

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. 

 

 

- Tem-se adotado a política de 

aquisição de novos títulos e 

incorporação de outros dentro 

dos já existentes mediante 

solicitação do NDE; 

- As revisões e atualizações que 

estão sendo feitas nos PPCs dos 

cursos, através do NDE, tem 

feito com que as políticas de 

 

- As Fragilidades que 

ainda surgem são 

momentâneas sendo 

sanadas com o 

cronograma de ação da 

Política de Expansão. 

 

- A disponibilidade dos 

materiais em relação à 

demanda é compatível, pois 

todos os materiais são 

adquiridos de acordo com a 

necessidade de cada 

laboratório. Há um Programa 

“Política de Expansão e 

Atualização do Acervo em 
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expansão do acervo ocorram 

para atender as mudanças.  

atividade para a aquisição dos 

títulos. 

 

- 

 

 

- 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. 

 

 

- Melhorar o acesso ao acervo, 

através da instalação do sistema 

magnético de segurança e 

retirada das divisórias de 

proteção ao acervo. 

 

 

- não ter acesso direto ao 

acervo. 

 

- Com a implantação e 

aquisição do sistema magnético 

de segurança e retirada das 

divisórias de proteção ao 

acervo, já houve um livre 

acesso ao acervo;   

 

- Contam com a base de dados 

WAE para facilitar as 

consultas e localização das 

obras, e também funcionários 

capacitados para ajudá-los em 

sua pesquisa. 

 

- Os alunos se mostram 

satisfeitos com o número dos 

materiais e com o acesso físico 

ao acervo ficou 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. 

 

 

- Com o trabalho presente dos 

NDEs na administração dos 

cursos, o trabalho tem sido 

realizado com maior precisão, 

objetividades. Desta forma, os 

materiais necessários   estão 

sempre sendo requeridos e 

conquistados. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- satisfação em relação à 

quantidade, qualidade e 

acessibilidade à bibliografia. 

As respostas para este item 

avaliado, foram consideradas 

satisfatórias, com a maioria 

delas atingindo o nível acima 

da exigência estabelecida de 

70%. 

 

 

- Satisfação dos estudantes em 

relação aos laboratórios e 

biblioteca. 

 

- Tem se procurado sanar as 

fragilidades que são detectadas.  

 

- Fragilidades ainda 

existem, mas muito menor 

em relação a anos 

anteriores 

 

- Tanto que as respostas 

obtidas nesse item devem ser 

consideradas satisfatórias. 
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- 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 dentro da 

Política de manutenção, 

Conservação e limpeza das 

Instalações Físicas.  

 

 

- Adequação e adaptação das 

instalações para estudantes com 

necessidades especiais. 

 

 

- Adequação e adaptação das 

instalações para estudantes com 

necessidades especiais. 

- Rampas, estacionamentos  e 

bebedouros para portadores de 

necessidades especiais 

próximos aos blocos de salas de 

aula para acesso imediato e sem 

transtornos.  

 

 

- 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 no estacionamento 

interno do Campus para 

facilitar a vida dos portadores 

de necessidades especiais. 

 

 

  
Quadro 15. 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 os PPCs estão 

adequados e são efetivos 

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 

caminho favorecendo a 

melhoria dos serviços e a 

antecipação de problemas.  
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- Incorporação das ações para 

melhoria contínua junto ao 

Planejamento. 

 

 

- Incorporação das ações para 

melhoria contínua junto ao 

Planejamento. 

 

- A flexibilidade dos projetos 

para sanar as fragilidades é real, 

pois todo processo avaliativo e 

de melhorias deve estar 

obrigatoriamente aberto em 

virtudes das variáveis que 

surgem no meio do processo. 

 

- 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. 

 

 

- 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.  

 

 

-Houve alta adesão pelos 

alunos, ao questionário da 

CPA. 

 

- o corpo discente, docente e 

técnico administrativo é  

sensibilizado constantemente 

da importância da sua 

participação no processo de 

avaliação da IES. Por isso, é 

possível promover as 

melhorias indicadas por eles 

que se apropriam dos 

resultados apresentados pela 

CPA. 

 

 

- 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, links no faceboock 

da IES, reuniões dos AMIs, 

Colegiados, micro reuniões 

com os professores etc. para 

colher os dados. 

 

- Comunicação das conclusões 

do processo de avaliação 

interna. 

 

 

- Tem sido feito este trabalho 

com todos os setores. 

 

- O NUTIC tem ajudado neste 

trabalho. 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- A comunicação dos 

resultados e pareceres da auto 

avaliação acontece 

efetivamente.  Apresentações 

institucionais e específicas, 

placas de sinalização das 

conquistas da CPA, uso do site 

e mídias sociais são utilizados 

a comunidade acadêmica, 

além da  impressão do próprio 

relatório que fica 

disponibilizado na Biblioteca 

da Faculdade . 

 

 

- 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. 

 

-Fazendo isto, a CPA tem 

ganhado credibilidade junto à 

comunidade acadêmica. 

 

- Além da discussão, a 

apresentação de ações e 

informações quando as 

fragilidades são sanada. 
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- 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. 

 

 

 

- 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 através de 

apresentações realizadas pela 

CPA nas salas de aulas e 

demais setores institucionais. 

- Impressão do relatório que 

fica disponibilizado na 

Biblioteca da Faculdade e, 

também, a transmissão dos 

resultados nas reuniões com os 

alunos, professores e técnicos 

administrativos. 

- Instalação de placas 

informativas de recursos 

providenciados com o apoio 

da CPA. 

 

 
 

Quadro 16. Dimensão Avaliada: Política de atendimento aos discentes 
 

Ações Programadas 

 

Ações Realizadas 

 

Resultados Alcançados 

 

Fragilidades Potencialidades 

 

- Políticas de participação de 

estudantes em atividades de 

ensino, iniciação científica, 

extensão, avaliação 

institucional e de intercambio 

estudantil. 

 

 

- Plano Institucional de 

desenvolvimento e regulamento 

destas atividades oferecidas ao 

Corpo Docente. 

 

 

- 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. 

 

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. 
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- 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. 

 

- O NUAD núcleo 

Administrativo, também tem 

desempenhado um trabalho 

junto a estas questões.  

 

 

- Acompanhamento de 

egressos e de criação de 

oportunidades de formação 

continuada. 

 

 

- Tem sido feito um trabalho de 

acompanhamento dos egressos 

para que entre outras coisas, 

saber quais dificuldades tem 

encontrado que talvez possa 

não ter sido contemplado em 

sua formação. 

 

 

- intensificado o 

acompanhamento do 

egresso de todos os 

cursos. 

 

- A FAEF conta com o NUEST 

– Núcleo de Estágio, que é 

responsável pelo 

acompanhamento de egressos e 

como o NUEN – Núcleo de 

Ensino, que assume as 

atribuições necessárias para 

criação de oportunidades de 

formação continuada. 

 

  

 

- 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 FAEF 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 seus diversos 

Cursos Superiores, 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 
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psicopedagógico articulada 

com o projeto pedagógico da 

FAEF, vinculado ao Núcleo de 

Ensino da Instituição. 

 

- Disponibiliza atendimento 

psicológico e pedagógico a 

todos os estudantes da 

Instituição.  

 

 

- Regulamentação dos direitos 

e deveres dos estudantes. 

 

 

- Regulamentação dos direitos e 

deveres dos estudantes. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- Existência do Manual 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. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- A FAEF apresenta 

indicadores que medem os 

resultados obtidos pelos 

alunos, e este aplicativo pode 

ser gerado e visualizado pelo 

sistema Wase/WAE, pelos 

alunos, docentes, 

coordenadores e gestores da 

IES. 

  

  

 

- Existência de instâncias que 

forneçam bolsas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

- Existência de instâncias que 

forneçam bolsas de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

- Programa de Iniciação 

Cientifica voluntária. 

 

- A FAEF oferece bolsas de 

estudos através do Programa de 

Iniciação Científica, Bolsa 

Convênio Empresa, Bolsa 

Funcionário, Diploma Apesar 

da crise  e outras relacionadas 

às atividades de extensão. 

 

- Este programa é uma 

potencialidade na vida IES, 

pois todos os alunos recebem 

Bolsa de estudos da Faculdade.   

 

 

- 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 por 

meio do PROGRAMA DE 

INCENTIVO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS. 

 

 

- Existência de políticas de 

incentivo para a criação de 

empresas-Junior. 

 

 

- Existência de políticas de 

incentivo para a criação de 

empresas-Junior. 

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

 

- A IES está reativando a 

empresa Júnior. 

 

 

 

- 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. 

- Todo último sábado do mês, a 

IES disponibiliza professores 

orientadores para auxiliarem os 

alunos em seus Projetos de 

Pesquisa. 

  

 

- 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. 

 

- A IES não só incentiva a 

formação inicial de futuros 

pesquisadores com as 

orientações mensais, mas 

oportuniza também veículo de 
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comunicação para a 

publicação: Revista Científica 

Eletrônica e os Anais do 

Simpósio, evento este que já 

está em sua 16º. Edição.  

 
 

 
Quadro 17. 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 

 

- 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. 

- Todas as implentações, as 

construções, as ampliações e 

as conquistas que estão sendo 

realizadas, estão dentro do 

orçamento sem prejuízos para 

com os demais compromissos 

anteriormente já assumidos.  

 

- 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 de 

acordo com as políticas 

exaradas no PDI. 

 

 

- 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 

os cursos oferecidos. 

 

- 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. 

- A IES goza de credibilidade 

neste quesito também pois é 

cumpridora fiel de suas 

obrigações com os 

funcionários.   
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- No início de 2016, foram 

reajustados os salários dos 

funcionários do corpo técnico 

administrativos, ficando certo 

o início de cada ano para se 

analisar os reajustes dos 

salários de forma geral. 

 

 

- 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 

docentes e técnico-

administrativos.  

 

 

- Destinação no orçamento de 

verbas para capacitação de 

docentes e técnico-

administrativos.  

 

 

- Não foram apontadas 

fragilidades neste aspecto 

da dimensão avaliada. 

 

- Existência de destinação de 

verbas para capacitação de 

docentes e técnico-

administrativos. 

 

- Há um programa de 

Participação em eventos 

científicos que propõe 

diferentes formas de verbas 

para auxiliar o funcionário a se 

capacitar. 

 

14. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E 
EXTERNOS 
 

O principal compromisso da Faculdade é com o aluno. Todas as ações são orientadas 

para a facilitação do aprendizado e a formação de profissionais éticos, com consciência crítica 

de suas responsabilidades. 

Alguns aspectos relevantes detectados pela CPA, são as evidências de evolução e 

melhoria da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral-FAEF, mas também foram 

evidenciadas fragilidades, que deverão ser trabalhadas em prol da manutenção e 

aprimoramento de suas qualidades, fatores que desencadeiam satisfação nos segmentos 

acadêmicos. Houve profundas modificações e inovações pedagógicas e de infraestrutura. De 

modo a proporcionar aos alunos e professores um suporte qualitativo para o bom 

desenvolvimento das práticas pedagógicas objetivando o aprendizado do aluno. Destacamos 

como implantação e adequação da instituição em função das atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, como produtos deste processo de pesquisa, os seguintes pontos: ações 

inovadoras em Metodologias Ativas, como Projetor Florescer, que valoriza as virtudes morais 

e éticas no indivíduo; o Projeto Paralelo Integrador, desenvolvendo as múltiplas inteligências 

no aluno;  o uso da plataforma Moodle, como uma das ferramentas de aprendizagem virtual;  

fortalecimento e engajamento de propostas e ações dos Núcleos de apoio à Direção; revisão 

constante dos projetos pedagógicos; incentivo maior ao trabalho do NDE – Núcleo Docente 
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Estruturante; constantes capacitações ao corpo técnico administrativo e ao Corpo Docente,  

passando o primeiro a oferecer um trabalho mais preciso e mais rápido aos alunos, o segundo, 

cumprindo os currículos, disponibilizando aos alunos os planos de ensino, empregando 

esforços para ministrar aulas de fato preparadas, produzindo material próprio e oferecendo 

aos alunos as suas produções acadêmicas, o que demonstra um crescimento profissional dos 

mesmos, estando ligados a uma Instituição de Ensino Superior que privilegia, foca e investe 

em iniciação científica; elaboração de provas a semelhança do ENADE, fortalecendo o 

pensamento reflexivo, integrador, interdisciplinar, interpretativo e atual do aluno; diminuição 

acentuada da rotatividade de funcionários, fazendo um corpo técnico-administrativo e docente 

conhecidos tanto na sociedade interna e quanto na externa; oportunidade de crescimento 

profissional dentro da IES – seguindo a risca o Plano de Carreira; funcionários contentes e 

satisfeitos com a política de gestão; alunos satisfeitos com a aprendizagem através das 

metodologias de ensino utilizadas, e os docentes  satisfeitos com o curso; egressos 

respondendo positivamente ao fato/questão da faculdade ter dado uma formação sólida e 

pertinente para o mercado de trabalho; melhor e crescente sustentabilidade financeira da IES; 

melhoria permanente da comunicação com a sociedade, o que se pode perceber através dos 

vários convênios e parcerias estabelecidas com órgãos e setores da cidade, contribuindo 

significativamente para o crescimento e desenvolvimento da sociedade em que a IES está 

inserida; melhoria e novas adequações quanto as condições de acessibilidade (adequação, 

sinalização, comodidade e espaços melhores  para o trânsito dentro do Campus); entre outros 

aspectos.  

Ainda em 2018, os espaços foram melhores aproveitados. Houve uma unificação dos 

espaços de atendimento da secretaria e tesouraria, agilizando assim os processos desses 

setores e melhoria de logística de atendimento aos alunos, fragilidade apontada em um 

passado próximo. Além disso, foi atendido uma fragilidade que existia na biblioteca, que era o 

não acesso livre ao acervo. Com a aquisição de uma porta magnética que faz segurança e 

controle do acervo e biblioteca, o espaço tornou se maior, ficando assim, o aluno com livre 

acesso a qualquer material disponível do acervo. Além da construção de uma serraria 

experimental utilizada como laboratório para o curso de Engenharia Florestal; reforma do 

laboratório de produtos lácteos com a aquisição de uma câmara fria; reforma dos laboratórios 

de Desenho técnico- topografia e de Construções Rurais; instalação do laboratório de práticas 

em Enfermagem no bloco XVII; instalação do laboratório de solos no bloco VIII; aquisição de 

mesas específicas para desenho técnico, ônibus moderno para melhor conformo e segurança 

nas viagens técnicas, e equipamentos específicos para o laboratório de solos, livros de 
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diferentes títulos, mobiliário novo com mais conforto para a sala dos docentes, micro-ondas 

para a cantina (para uso de alunos) solicitação constante dos alunos a ouvidoria, mastro e 

bandeira do Brasil para valorização da pátria; material de irrigação para a nova casa de 

vegetação anexa as estufas e para o viveiro da Flora FAEF; alambrados e concertina para 

proteger o campus FAEF, câmeras de segurança para o laboratório de informática, peças de 

resina para as aulas de anatomia, equipamentos diversos para laboratório entre outros. 

Rampas, estacionamentos e bebedouros para portadores de necessidades especiais, além 

de implementação de sinalização nos espaços institucionais, como piso tátil e sinalização em 

braile; expansão de rede de wi-fi pelo campus, o que possibilitou o uso do diário on line pelo 

docente, além do acesso online de toda a documentação discente e docente e a implantação 

de banheiros familiares no campus. 

De fato, 2017-2018, foi um período de grande crescimento e aprimoramento para esta 

IES, pois sabemos que melhoras constantes garantem a excelência. 

Após a apropriação dos resultados pela CPA, reputamos como imprescindíveis, a 

implementação de algumas ações para melhorias, em áreas de natureza acadêmica e física, 

que contribuíram para a gestão administrativa, como podem ser observados nos planos de 

trabalhos em anexo. 

 
 

                               Garça, 02 de outubro de 2018 
 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FAEF 
 


