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INTRODUÇÃO  

 

O presente Relatório é parte integrante do processo de auto avaliação 

institucional 2017 da Faculdade Centro Mato-grossense (FACEM), que tem como 

objetivo permitir à Instituição de Ensino Superior (IES) um conhecimento maior de 

suas potencialidades e fragilidades para que a mesma possa estar em constante 

processo de aperfeiçoamento.  

A auto avaliação das IES é um processo contínuo que envolve todas as 

áreas e sujeitos participantes da vida acadêmica da instituição.  

A organização interna do relatório está estruturada em cinco (5) eixos que 

recolhem informações das dez (10) dimensões recomendadas pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) para a avaliação da 

qualidade do ensino superior brasileiro.  

O processo de autoavaliação 2017 começou em fevereiro e estendeu-se até 

dezembro do ano citado; levantando informação dos colaboradores da IES, dos 

acadêmicos, dos professores, dos egressos e da sociedade. As informações estão 

dispostas, separadamente, pelos eixos estabelecidos pela NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES No. 054, de 09 de outubro de 2014, já utilizada para 

elaboração do relatório de 2014, 2015 e 2016.  

Os resultados da pesquisa seguem no relatório, juntamente com algumas 

interpretações que poderão ajudar os gestores da FACEM na tomada de decisões, 

visando crescimento constante sempre em busca de uma melhor qualidade de 

ensino para oferecer aos/às nossos (as) acadêmicos (as). 

O relatório do processo de autoavaliação 2017, seguindo orientações da 

NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES No. 065, de 09 de outubro de 2014, é 

apresentado em sua versão integral, contemplando informações e ações 

desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior),  discutindo o conteúdo 

relativo aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando uma análise global em 

relação ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a todos os eixos do 

instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão e apresentando, 

no final, um plano de ações de melhoria para a Instituição. 
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1 METODOLOGIA  

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou a décima avaliação 

institucional, desde a sua criação em 2008, no período de fevereiro a dezembro de 

2017, atuando de forma expressiva junto aos professores, acadêmicos, sociedade e 

com menor participação junto aos funcionários e egressos. Como instrumento 

norteador, reportou-se às normativas do SINAES, que inspiraram a criação dos 

questionários aplicados.  

A metodologia adotada foi a aplicação de questionários, com perguntas 

abertas e fechadas, direcionados para nosso público alvo: acadêmicos, professores, 

colaboradores institucionais, egressos e comunidade.  

Os questionários com formato individual para cada um dos públicos foram 

disponibilizados no portal da instituição para serem acessados e respondidos on-

line. Para a pesquisa do período de fevereiro e estendeu-se até dezembro de 2017, 

a IES utilizou um software próprio para este tipo de avaliação, já adquirido e utilizado 

em 2015. Anterior à disponibilização dos questionários foi feita uma campanha de 

endomarketing e telemarketing para divulgar a forma e conscientizar a importância 

da participação dos diferentes setores na avaliação institucional.  

A CPA continuou adotando o formato sugerido pela NOTA TÉCNICA 

INEP/DAES/CONAES No. 054, de 09 de outubro de 2014. Para estruturar o relatório 

da avaliação institucional a IES adotou o trabalho de pesquisa segundo os cinco (5) 

eixos norteadores que abrangem as dez (10) dimensões apontadas pelo SINAES. 

Foram elaborados cinco (5) questionários de acordo com a explicação a 

seguir: para os ex-alunos foram criadas dezoito (18) questões; para os acadêmicos 

vinte e oito (28) questões; para os funcionários dezessete (17) questões; para os 

professores vinte e duas (22) questões e para a sociedade onze (11) questões a fim 

de recolher informações dos cinco (5) eixos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A partir da análise dos dados e do que pôde ser observado nas justificativas, 

foram feitas as considerações a seguir. 

É importante ressaltar que os itens avaliados tinham abertura para 

justificativas, porém somente em alguns casos os participantes utilizaram este 

recurso. 

Na sequência, temos identificados os Eixos e respectivas Dimensões, 

acompanhados por uma análise e descrição dos resultados que aparecem refletidos 

nos gráficos. 

 

 

2.1 EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1.1 Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação 

 

Neste Eixo 1, Dimensão 8, ao avaliar a divulgação feita sobre a avaliação 

institucional da FACEM, dos acadêmicos participantes, 48,5% a consideraram boa;  

54,2% dos professores consideraram ótima;  100% dos colaboradores consideraram 

excelente, 100% dos egressos consideraram regular e 52,6% da sociedade 

consideraram ótima. 

No ano de 2017, foi colocado um questionamento aberto que solicitava 

sugestões para melhorar a divulgação dos resultados da avaliação institucional para 

que mais pessoas tenham conhecimento dos dados do relatório que já é publicado 

no site, divulgado em reuniões de líderes e de professores. As colocações 

reforçaram a importância do que já é feito e sugeriram a criação de cartazes com os 

pontos principais, abertura de debates com os acadêmicos interessados, 

aproveitamento maior das redes sociais e não somente do whatsapp e do site. Uma 

colocação a ser considerada falava sobre a utilização dos meios de comunicação de 

massa como rádios e televisão local, bem como sobre a utilização de palestras e 

demais momentos em que os parceiros da instituição estejam presentes para que 

possam tomar conhecimento sobre o crescimento da instituição. 
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ACADÊMICOS: 

 

 

Figura 1 - Divulgação feita sobre a avaliação institucional da FACEM 
(cartazes, site, divulgação por e-mail e via telefone). 
Fonte: Dados levantados da avaliação Institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Fiquei sabendo via recado em grupo de whatsapp. 

2. Regularmente divulgada. 

3. Precisa de um pouco mais de divulgação pelas redes sociais, rádio e 

outdoor. 

4. Foi bem divulgada. 

5. Todos estão vendo e passam para seus amigos. 

6. Foi bastante divulgado e assim alcança o maior número de pessoas 

7. Boa. 

8. Os meios obtidos para a divulgação foram muito eficientes. 

9. Acredito que houve pouca comunicação a respeito. 

10. Foram repassados, várias vezes, os recados a respeito da presente 

avaliação. 

11. A avaliação foi bem divulgada, tanto pelos professores, como também 

por alguns meios de comunicação. 

12. Foi passado em sala avisando sobre a avaliação bem como enviado e-

mail. 

13. Às vezes uma página social ou divulgação por via rádio escolar 

facilitaria as informações que não conseguimos visualizar nos cartazes. 
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14. Pudemos nos preparar para dizer o que precisa melhorar na instituição. 

15. Por estar disponível para todos através do site, foi muito bom. 

16. Porque através da avaliação são apontadas falhas que poderão 

melhorar. 

17. Desde o início do ano os acadêmicos são avisados sobre essa 

avaliação. 

18. Só vi a divulgação no site da faculdade! 

19. Devido às aulas, o tempo se torna pouco para que os acadêmicos 

possam visualizar os anúncios. 

20. Tem no site e tem no mural. 

21. Foi bastante exposto. 

22. Cartazes bem elaborados. 

23. Divulgação através de site e em salas de aula. 

24. Existe divulgação, mas pode ser melhorada. 

 

Sugestões para melhorar a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional para que mais pessoas tenham conhecimento dos dados do 

relatório (já é publicado no site, divulgado em reuniões de professores e em 

reuniões de líderes). 

 

1. Seria bom colocar os resultados no mural da faculdade. Assim mais 

pessoas iriam visualizar os resultados. 

2. Não precisa mudar nada. 

3. Poderiam divulgar nas salas de aulas, com cartazes, com pessoas da 

direção falando sobre a avaliação e a importância da mesma. 

4. Publicar constantemente nas redes sociais e rádios para aqueles que 

não têm acesso às redes sociais. 

5. Acredito que dessa maneira já alcança todos os acadêmicos. 

6. Mandando no whatsapp, no grupo da faculdade, podemos saber do 

que se trata e comentando em sala. 

7. Deve melhorar informações com os líderes das turmas. 

8. Sempre que entro no giz é prático para me informar. 
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9. Abrir debates pessoais seria uma boa ideia já que nossas dúvidas são 

muitas. 

10. Todos ouviram da mesma fonte, sem tornar um transtorno como a 

brincadeira do'' telefone sem fio''.  

11. Poderia fazer um informativo (em forma de jornal, revista) e imprimir. 

12. Mural da faculdade, pois é mais visível. 

13. Através do congresso. 

14. Mais reuniões de turma. 

15. Qualquer pessoa tem uma rede social, esse é maior vínculo de 

comunicação existente. 

16. Está bom da maneira que vem sendo feita. 

17. Reunião de alunos e professores. 

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Consideração dos professores a respeito da divulgação feita 
sobre a avaliação institucional da FACEM (cartazes, site, divulgação 
por e-mail e via telefone). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Não há alcance em todos os meios de comunicação. 

2. Os alunos foram avisados pessoalmente e, se o mesmo não estivesse 

em sala de aula, também estava publicado no site. 

3. Pode ser melhorado. 
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4. Reconheço a avaliação por estar dentro da instituição e ter acesso às 

reuniões. 

5. Antes de estar trabalhando na instituição não tinha conhecimento sobre 

a mesma. 

6. Existem várias formas de divulgação. 

7. Suficiente. 

8. Está em todos os lugares de informação da Instituição. 

9. Foi bastante divulgado. 

10. A divulgação é suficiente para nos manter informados. 

11. Todos os alunos sabiam da necessidade de realizá-la e fui informada 

por e-mail. 

12. Acho que poderia ser mais divulgada, principalmente via telefone 

(SMS). 

13. É eficiente. 

14. Estão passando nas salas e pode responder na instituição. 

15. Foi feita com bastante antecedência e de diferentes formas. 

16. Não vejo problemas na divulgação. 

17. Foi divulgado de maneira ampla para a comunidade acadêmica, não 

vejo problemas. 

18. Pois é veiculado em vários meios de comunicação. 

 

Sugestões para melhorar a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional para que mais pessoas tenham conhecimento dos dados do 

relatório (já é publicado no site, divulgado em reuniões de professores e em 

reuniões de líderes). 

 

1. São os meios de comunicação mais utilizados pelos discentes. 

2. Maior abrangência dos resultados para a sociedade. 

3. Devemos informar que através dela os alunos podem aguardar as 

futuras mudanças em nossa IES. 

4. Tem bastante acesso. 

5. Muitas vezes os líderes não passam de forma bem esclarecedora as 

informações. 
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6. Flyers, murais. 

7. Sugiro divulgações maiores via facebook. 

8. Professores poderão ser os grandes divulgadores. 

9. Um momento em que se reúne os alunos para uma apresentação dos 

resultados mais importantes. 

10. Fazer uma lista dos principais pontos levantados e mandar para os 

grupos de whatsapp dos grupos citados. 

 

COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Consideração dos colaboradores a respeito da divulgação 
feita sobre a avaliação institucional (cartazes, site, divulgação por e-
mail e via telefone). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

Sugestões para melhorar a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional para que mais pessoas tenham conhecimento dos dados do 

relatório (já é publicado no site, facebook, divulgado em reuniões de 

professores e em reuniões de líderes). 

1. Como eu olho o e mail todos os dias, gostaria de receber por este 

meio. 
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EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Consideração dos ex-alunos a respeito da divulgação feita 
sobre a avaliação institucional da FACEM (cartazes, site, divulgação 
por e-mail e via telefone). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Pouca divulgação. 

 

 

Sugestões para melhorar a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional para que mais pessoas tenham conhecimento dos dados do 

relatório (já é publicado no site, facebook, divulgado em reuniões de 

professores e em reuniões de líderes). 

1. Maior divulgação em salas e rádios locais. 
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SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Consideração da sociedade a respeito da divulgação feita 
sobre a avaliação institucional da FACEM (cartazes, site, divulgação 
por e-mail e via telefone). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Ótima. Porém, na minha opinião, precisaria ter mais outdoor. 

2. Tenho me deparado com frequência com propagandas da FACEM. 

3. Deve melhorar a divulgação. 

4. Achei muito acessíveis as informações. 

5. Pesquisa pelo facebook muito boa e fácil acesso de contatos. 

6. Boa, podendo melhorar a divulgação em palestras e dias de campo. 

7. Poderia ser melhorada usando de todas as mídias sociais disponíveis. 

8. Utilizam todas as formas de divulgação. 

9. A instituição sempre divulga suas atividades por meio de site, cartazes, 

folhetos. 

10. Acho que deveria utilizar a divulgação em TV e rádio também. 

11. As informações são bem divulgadas, nos deixando informados sobre a 

avaliação. 

12. Melhorou bastante a divulgação. 

13. Fiquei sabendo, porque acessei meu e-mail. 

14. Considero ótima a forma como a Instituição tem realizado a divulgação. 
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Sugestões para melhorar a divulgação dos resultados da Avaliação 

Institucional para que mais pessoas tenham conhecimento dos dados do 

relatório (já é publicado no site, facebook, divulgado em reuniões de 

professores e em reuniões de líderes). 

 

1. Fazer mais material na internet do que é feito. 

2. Acesso à mídia de massa como rádio e televisão. 

3. A avaliação está bem divulgada. 

4. Em palestras onde há contato com produtores, dando credibilidade à 

instituição. 

5. Poderia estar passando na televisão local, rádio, pois via internet eles 

já divulgam, tanto no facebook como no próprio site da instituição. 

6. Nem todos os líderes informam o que foi dito nas reuniões. 

7. Desta forma, as empresas parceiras podem identificar pontos de 

atenção a serem levados em consideração para a melhor qualificação dos 

profissionais. 

 

 

2.2 EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2.2.1 Dimensão 1 – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

No segundo Eixo, Dimensão 1, os participantes foram convidados a opinar 

como a formação oferecida à comunidade  atinge as expectativas sobre a missão da 

FACEM de “promover a formação humana e profissional, pautada na qualidade e 

inovação, como referência em Ensino Superior”, 35,6% dos acadêmicos 

consideraram ótima a forma como cumpre a missão; 41,7% dos professores 

concordaram com os acadêmicos; 100% dos colaboradores consideraram excelente, 

100% dos ex-alunos consideraram boa e 42,1% da sociedade consideraram ótima. 

Em uma questão aberta os acadêmicos podiam opinar sobre ações a serem 

desenvolvidas para melhorar a imagem da FACEM e as colocações foram variadas 

abordando situações relacionadas ao ótimo espaço que já oferece como também 

colocações a respeito de manutenção de ar condicionado, bebedouro, carteiras em 

sala, organização de horários de aula e/ou eventos, acesso a informações 



12 

 

institucionais, expectativa em relação à construção do novo campus, sistema de 

avaliação, possibilidade de avaliar os professores nas diferentes matérias que 

ministram etc. São colocações importantes para o planejamento das ações em 2018. 

Os professores opinaram sobre um maior incentivo à pesquisa científica, criação de 

mais projetos de extensão, divulgação do que já é realizado, aumento de aulas 

práticas e demais que já vêm sendo realizado e que, devido à qualidade se torna 

cada vez mais necessário.  

Ao serem questionados sobre a imagem que têm da FACEM, 100% dos ex-

alunos a consideraram boa e 42,1% da sociedade consideraram a imagem ótima. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Considerando que a missão da FACEM é “Promover 
formação humana e profissional, pautada na qualidade e inovação, 
como referência em Ensino Superior” você considera que seu curso 
atinge suas expectativas sobre a missão divulgada pela FACEM de que 
maneira? Avalie e comente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

Justificativas: 

1. Matérias e conteúdos de bom entendimento. 

2. O conteúdo falado em sala e as aulas práticas são muito bem 

elaborados, não deixando nada a desejar. 

3. Professores com melhores didáticas. 

4. Positiva, aulas e professores bons. 
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5. Está dentro do que sempre busquei para minha formação. 

6. A forma como os métodos são ensinados, faz com que futuramente 

nos tornemos profissionais capacitados. 

7. Ótimo curso, com ótimos professores, excelente equipe. 

8. Ótimo, pois exige que os alunos se esforcem ao máximo. 

9. Falta um pouco de inovação. 

10. Em vista da opinião que ouço sobre outra Universidade existente em 

Sorriso, eu considero a FACEM uma ótima universidade porque aqui temos um 

relacionamento próximo com toda a comunidade acadêmica, com professores, 

coordenadores. 

11. Atinge, porque os professores são bem qualificados. 

12. Atende as expectativas. 

13. A FACEM como uma faculdade particular, vem a cada ano que passa 

se destacando, diferente de outras universidades. 

14. No momento, sua estrutura está deixando a desejar. 

15. Excelente com professores capacitados profissionalmente. 

16. A FACEM se preocupa com o que realmente o acadêmico está 

aprendendo, buscando sempre profissionais atualizados e acompanha de perto o 

andamento da formação dos alunos. 

17. É um ambiente ótimo com professores preparados. 

18. Acredito que o curso seja bom, principalmente porque realizamos aulas 

práticas que é fundamental para o desenvolvimento de conhecimentos. 

19. Alguns professores poderiam melhorar suas aulas, ter aulas mais 

dinâmicas. 

20. Sim, melhor que a concorrência. 

21. Pois a faculdade fornece conhecimento preparatório para o mercado de 

trabalho 

22. A faculdade cobra bastante, ensina bem. 

23. O curso é flexível por conta da disponibilidade do horário às pessoas 

que trabalham integralmente. 

24. Poderia melhorar a questão do ar condicionado. 

25. Pois sempre dá para melhorar a didática. 

26. Por ser a primeira turma de psicologia, está decorrendo muito bem. 
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27. Precisa estar presente em mais eventos para melhor divulgação, 

investir em publicidade. 

28. Muito melhor do que várias outras instituições em vários quesitos como 

professores qualificados, aulas de verdade! 

29. Hoje na FACEM o curso de RH não e muito divulgado, as divulgações 

são mas voltadas para o curso de Agronomia. 

30. Poderia envolver empresas da região, estimular experimentos, e 

desenvolver trabalhos de campo. 

31. Melhorar a forma de avaliação. 

32. Até então a faculdade vem merecendo mérito com o tema que leva, 

que aqui se tem aula de verdade, única melhoria que pode estar tendo é com o 

prédio, mas isso já está sendo providenciado. 

33. Curso de educação física é sempre bem comentado nos eventos 

custeados pela instituição. 

 

O que poderia ser feito para melhorar a imagem que você tem da 

FACEM? Justifique sua resposta. 

1. Ter mais cursos em horários distintos. 

2. Ter um estacionamento maior. 

3. Está ótimo. 

4. Bonito com árvores e várias cores no ambiente. 

5. A FACEM está sempre de portas abertas para melhorias. 

6. Um ambiente compartilhado de escola primária não ajuda, pois são 

muitas informações em quadros e paredes que não tem nada à ver com um 

ambiente acadêmico. 

7. Para mim a instituição está de parabéns. 

8. Buscando o maior alcance de pessoas, " olhando para faculdade e as 

suas realizações''! 

9. Oferecer mais cursos. 

10. Separando a FACEM da escola São José daria uma cara mais convicta 

de faculdade. 

11. Melhorias nas salas de aula (cadeiras, ar condicionado, bebedouro e 

estacionamento de veículos). 
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12. A faculdade tem uma boa imagem na sociedade. 

13. A FACEM deu um grande salto iniciando a construção do novo 

campus, que logo irá atender as demandas que hoje faltam. 

14. Melhorar a parte organizacional. 

15. Seria fazer uma avaliação do professor perante a matéria avaliando as 

notas. 

16. Melhorar os preços ou facilitar as formas de financiamento. 

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Considerando que a missão da FACEM é “Promover 
formação humana e profissional, pautada na qualidade e inovação, 
como referência em Ensino Superior” você considera que seu curso 
atinge suas expectativas sobre a missão divulgada pela FACEM de que 
maneira? Avalie e comente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Acredito que atinge a missão, pelo quadro de profissionais 

disponibilizado aos alunos e pela instituição estar sempre voltada aos resultados da 

avaliação institucional para melhor o perfil do profissional docente. 

2. Percebo a seriedade da IES no ensino. 

3. Obtemos liberdade em ensinar. Como profissionais docentes, temos a 

consciência de que as aulas teóricas são de suma importância, entretanto as aulas 

práticas são essenciais para a formação. E sim, cumprimos nossos horários de 

forma rígida e eficaz, sendo nossas aulas 100% presenciais. 
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4. Sempre precisamos ter em mente melhorar. 

5. Está presente, em todas as ações municipais. 

6. Sempre melhorando local de trabalho, biblioteca, os laboratórios. 

7. A instituição preza pelo total cumprimento da missão. 

8. Ótimo, pois estamos fazendo o possível para atingir as expectativas 

sobre a missão divulgada pela FACEM. 

9. Acredito que estamos em constante análise, transformações e 

investimentos para formar um profissional apto aos desafios do mercado de 

trabalho, bem como uma formação crítica, reflexiva e ética. 

10. A universidade tem contribuindo de forma ímpar para a formação 

profissional. 

11. Acredito que estamos caminhando no rumo certo. 

12. As aulas são atuais, com literatura pertinente e a metodologia de 

ensino busca facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

13. Acho que na estética já melhoramos muito, principalmente agora com a 

clínica escola. 

14. As aulas são preparadas com muita qualidade e os temas abordados 

são os mais modernos. 

15. Quanto ao quesito inovação penso que poderia propiciar mais 

situações práticas que instiguem questões inovadoras. 

16. Sim, o curso atinge as expectativas porque os professores são 

cobrados pelos alunos para que isso aconteça. 

17. Percebo a dificuldade em promover a inovação que os acadêmicos 

precisam, um dos fatores seria sobre as propostas oferecidas pelo professor ou 

faculdade, nem todos os alunos estão preparados para interpretar a proposta e 

desenvolver suas habilidades sobre, muitos acabam desistindo ou passam a 

apresentar empatia sobre a busca de conhecimento. 

 

O que poderia ser feito para melhorar a imagem que você tem da 

FACEM? Justifique sua resposta.   

 

1. Em nossa cidade, o diferencial é ter a melhor qualidade na oferta de 

cursos superiores. 
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2. Utilizar o mesmo ambiente que a escola dificulta em alguns aspectos. 

3. Vejo a instituição como um local excelente para trabalhar, com 

profissionais extremamente qualificados. 

4. Ainda temos pouco incentivo à pesquisa científica. 

5. Tenho a FACEM como referência de Ensino Superior, a equipe está 

sempre preocupada com a qualidade do ensino, das aulas, dos trabalhos. Estamos 

sempre estudando, conversando e discutindo para melhorias na qualidade da 

Instituição. 

6. Projetos de extensão e pesquisa. 

7. Talvez tenhamos que divulgar ainda mais nossos trabalhos realizados. 

 

COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8 – Considerando que a missão da FACEM é “Promover 
formação humana e profissional, pautada na qualidade e inovação, 
como referência em Ensino Superior” você considera que seu curso 
atinge suas expectativas sobre a missão divulgada pela FACEM de que 
maneira? Avalie e comente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Considerando que a missão da FACEM é “Promover 
formação humana e profissional, pautada na qualidade e inovação, 
como referência em Ensino Superior” você considera que seu curso 
atinge suas expectativas sobre a missão divulgada pela FACEM de que 
maneira? Avalie e comente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

Por mais que sejam cursos noturnos, deve haver mais aulas práticas onde 

possamos ter contato direto com os conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Que imagem você tem da FACEM? Justifique sua resposta 
e faça sugestões de melhorias. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Justificativas: 

1. Melhor capacitação dos profissionais envolvidos, melhora no 

atendimento. 

 

SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 11 – Considerando que a missão da FACEM é “Promover 
formação humana e profissional, pautada na qualidade e inovação, 
como referência em Ensino Superior” você considera que a formação 
oferecida à comunidade atinge suas expectativas sobre a missão 
divulgada pela FACEM de que maneira? Avalie e comente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. A divulgação é de qualidade ótima, mas nunca é demais divulgar, 

quando se trata de informar a comunidade. Através da divulgação, a instituição tem 

o retorno que procura atingir. 

2. Ótimos profissionais ministrando as aulas em diversas áreas de ensino. 

3. A FACEM é uma faculdade diferenciada, pois tem aulas práticas de 

acordo com a nossa realidade, o que torna o aprendizado melhor assimilado pelos 

alunos e reflete na economia local. 

4. Muitas coisas ainda para ser melhoradas, parte organizacional, 

estrutura, mas vem seguindo um ritmo crescente. 

5. Necessita muito ainda aprofundar a iniciação científica e melhorar os 

trabalhos de pesquisa para se publicar os trabalhos e assim obter resultados que 

possam ajudar a nossa comunidade nos diversos ramos de trabalhos.  
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6. Sim. Pois oferece a oportunidade do estudo/aprendizado e 

oportunidade de praticar a técnica em nível de campo. 

7. No aspecto relacionado a ensino superior há pouca experiência prática 

em campo, levando em consideração ter divulgação sobre isso. 

8. Buscando na localidade a formação e o aprimoramento intelectual que 

esse mercado exige. 

9. Vejo que está atingindo porque a procura pelos cursos tem aumentado 

a cada ano. 

10. Bom nível do corpo docente. 

11. A melhoria no espaço físico ainda é necessária. 

12. Com certeza atende e muito a sua missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Que imagem você tem da FACEM? Justifique sua resposta 
e faça sugestões de melhorias. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. É uma instituição que se mostra rígida com a qualificação dos 

profissionais, "professores" sendo assim, demostra a preocupação com o ensino dos 

seus acadêmicos. 

2. Formação de novos profissionais para o mercado de trabalho. 

3. A Instituição vem crescendo ao longo do tempo. 

4. Os professores são competentes e todos com experiência nas áreas de 

atuações. 
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5. Faculdade que tem aula e tem profissionais que estão atuando na área 

agrícola fora da FACEM, aliando prática, atualidade e teoria. 

6. Hoje, são poucas as instituições no interior que alcançam a qualidade da 

FACEM. Deve sempre buscar a qualificação do corpo docente. 

7. Já melhorou muito desde a minha graduação e foram solucionadas 

grandes fraquezas perante as dificuldades do curso de agronomia, pois se 

necessitava de aulas práticas e espaço para a condução dos projetos de iniciação 

científica. 

8. Uma instituição muito boa. 

9. Imagem: Boa, pois se tem a oportunidade de estudar / praticar no campo o 

conhecimento adquirido. Melhorias: Ter mais aulas práticas do que já se tem. 

10. É uma instituição que nos últimos 03 anos começou a pensar mais na 

necessidade de seus alunos e começou a implementar melhorias e oferecer mais 

cursos que eram necessários no Mato Grosso.  

11. Como é uma instituição local de credibilidade em formação profissional, 

deve estar sempre buscando junto à comunidade quais profissões/técnicos são mais 

necessários. 

12. Seriedade e competência. 

13. Comparando com as outras instituições de Sorriso, a FACEM é a que 

tem mais credibilidade. 

14. Educação superior de qualidade. 

 

 

2.2.2 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição   

 

Ao analisar os dados da Dimensão 3, observa-se que das diversas 

atividades de responsabilidade social da FACEM, a mais conhecida pelos 

acadêmicos é o trote solidário que atingiu 32,9%; 19% dos professores 

consideraram a clínica escola como a atividade mais conhecida, 20% dos 

colaboradores dividiram sua opinião entre trote solidário, construção de parques 

infantis com material reciclável, bolsa social, hidroginástica para idosos e natação 

para crianças com problemas de obesidade. A opinião de 20% dos ex-alunos 

também ficou dividida entre o trote solidário, construção de parques infantis com 
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material reciclável, clínica escola, bolsa social e projetos desenvolvidos pelo curso 

de Agronomia. 

Ao serem questionados sobre a política de concessão de bolsas da FACEM, 

100% dos colaboradores a consideraram excelente e 42,1% da sociedade 

avaliaram-na como boa. 

Em 2017, a sociedade foi solicitada para avaliar os profissionais dos cursos 

oferecidos pela FACEM que já atuam no mercado de trabalho e foram ou são 

acadêmicos. 50% consideraram ótima a atuação dos profissionais; 38,9% 

consideraram bom o desempenho dos profissionais e 5,6%  dividiram sua opinião 

entre excelente e regular. 

 

ACADÊMICOS: 

Figura 13 – Que atividades de responsabilidade social promovidas pela 
instituição você conhece? Pode marcar mais do que uma alternativa. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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PROFESSORES: 

Figura 14 – Que atividades de responsabilidade social promovidas pela 
instituição você conhece? Pode marcar mais do que uma alternativa. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

COLABORADORES: 

 
Figura 15 – Que atividades de responsabilidade social promovidas pela 
Instituição você conhece? Pode marcar mais do que uma alternativa. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 16 – Consideração dos colaboradores sobre a política de 
concessão de bolsas da FACEM. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

EX-ALUNOS: 

 
Figura 17 –Que atividades de responsabilidade social promovidas pela 
instituição você conhece? Pode marcar mais do que uma alternativa. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 –Visão da sociedade sobre a política de concessão de bolsas 
da FACEM. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Deveria haver mais divulgação das bolsas existentes. 

2. Favorece diferentes pessoas a terem acesso ao ensino superior. 

3. Eu fui bolsista na FACEM, foi a única oportunidade que tinha para 

minha realização profissional. 

4. Não conheço. 

5. Boa, pois atende bem aos critérios estabelecidos. 

6. É justa, pois ajuda as pessoas mais necessitadas a cursar um curso 

superior e com isso estar preparado para o mercado de trabalho como qualquer 

outra pessoa que tenha condições financeiras. 

7. Prioriza o fornecimento de bolsa a alunos carentes de baixa classe 

social. 

8. Atinge uma boa parcela da população que necessita fazer um curso 

superior. 

9. A cada ano tem concedido mais bolsas. Isso é muito positivo para a 

comunidade: qualificação profissional. 
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Figura 19 – Como você avalia os profissionais de Educação Física 
Licenciatura, Educação Física Bacharelado, Gestão em Recursos 
Humanos, Tecnologia em Estética e Cosmética e Agronomia que já 
atuam no mercado de trabalho e foram ou são acadêmicos da FACEM? 
Justifique sua resposta identificando o curso do profissional. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. São referências. 

2. A Faculdade promove um bom conhecimento ao profissional, 

orientando uma busca pelo complemento do conhecimento com semanas 

acadêmicas, seminários, estágios e parcerias com empresas. Os profissionais 

formados na FACEM não ficam atrás das demais faculdades de renome que temos 

no Brasil. 

3. Bons profissionais. 

4. Em relação à Agronomia, os que já atuam no mercado e estão 

buscando qualificação são bons profissionais. 

5. Conheço vários profissionais que se formaram aqui e estão muito bem 

nas empresas multinacionais e nas fazendas. 

6. Todos são bem recomendados. 

7. Só conheço profissionais da minha área que são bons profissionais. 

8. Dos profissionais que ingressaram no mercado de trabalho, muitos 

estão bem colocados profissionalmente em multinacionais ou mesmo até em seus 

próprios negócios. 
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9. Agronomia, nossa região é bem rica em informação, muitos alunos já 

atuam na área e já possuem experiência de trabalho, facilitando troca de informação 

entre os colegas de curso. 

10. Profissionais bem preparados para o mercado de trabalho 

 

 

2.3 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

2.3.1 Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 

No Eixo 3, Dimensão 2, ao avaliar a interação que têm nas atividades 

acadêmicas da FACEM como aulas práticas, teóricas, visitas técnicas, mostra 

científica entre outras ao que 31,7% dos acadêmicos consideraram ótima; esta 

opinião foi compartilhada por 43,5% dos professores. 

Os acadêmicos foram convidados a responder uma questão aberta sobre 

quais atividades poderiam ser desenvolvidas para incentivá-los a se dedicar mais 

aos estudos, além do horário já utilizado em sala de aula. As sugestões foram 

variadas e elogiaram o que já é desenvolvido pela FACEM como questionários sobre 

o conteúdo, trabalhos e exercícios, congresso, visitas em clínicas e empresas, 

cursos de extensão, incentivo à leitura etc, mas também foi reforçada a importância 

de fazer palestras, desenvolver mais trabalhos de pesquisa, abrir novos cursos, 

intensificar as atividades práticas.  

No item que levantava dados a respeito da fonte utilizada ao realizar as 

atividades de pesquisa para as disciplinas do curso, 45,6% dos acadêmicos utilizam 

a internet, 34,9% utilizam o acervo da biblioteca da FACEM, 15,5% utilizam revistas 

científicas e 4,1% utilizam periódicos. 

A pesquisa questionou o grau de satisfação em relação à oferta de cursos 

de extensão em 2017 (Autocad, Voleibol, Mercado Futuro, Automaquiagem, 

Destaques no Mercado de Trabalho, Orientação de Atividades Físicas nas Praças), 

31,2% dos acadêmicos avaliou o nível de satisfação como bom. 

Também foi solicitada sugestão de novos cursos de extensão para 2018, 

incentivando os participantes a comentarem os cursos de extensão que ainda 

seriam ofertados em 2017 (Operação de Drones, Recrutamento e Seleção de 

Profissionais, Peeling Químico). As colocações feitas pelos acadêmicos apontaram 
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que os cursos a serem oferecidos eram interessantes e sugeriram cursos dentro do 

campo de atuação das graduações oferecidas pela Instituição, como Tecnologia na 

área agrícola, logística, marketing, entomologia, manejo de pragas, manutenção dos 

equipamentos estéticos, voleibol etc. Os ex-alunos declararam que não participaram 

de cursos de extensão. 

Em relação ao grau de satisfação com os professores de seu curso, 31% 

dos acadêmicos avaliaram como ótimo. 

Os ex-alunos foram questionados sobre o grau de satisfação em relação aos 

professores e 100% consideram-nos ótimos. 

Nos questionamentos feitos aos professores, procurou-se levantar dados a 

respeito de quais metodologias são utilizadas para os acadêmicos realizaram as 

atividades das disciplinas, os participantes poderiam votar em mais de uma 

metodologia. 17,6% declararam que utilizam slides, 16,8% ministram aulas teóricas, 

16% desenvolvem seminários, 15,3% aplicam aulas práticas, 9,9% fazem estudo de 

caso, 8,4% proporcionam visitas técnicas, 7,6% desenvolvem projetos e 8,4% 

desenvolvem outras atividades debates, utilizam vídeos, fazem gincanas de 

conhecimento, dinâmicas, vivências, laboratórios, workshop. Também foi 

questionado sobre as ações que os professores desenvolvem para incentivar o 

estudo do acadêmico em sua disciplina, as colocações elencaram a conscientização 

da importância de cada disciplina, sua contextualização de forma prática, 

desenvolvimento de resenhas, trabalhos com artigos científicos, incentivo da leitura 

entre outros. 

Os professores foram questionados sobre o grau de satisfação em relação 

ao apoio prestado pela direção e coordenação para o desenvolvimento das 

atividades de sua disciplina, 52% avaliaram como ótimo. 

Os ex-alunos foram questionados sobre quais cursos a FACEM poderia 

oferecer para que voltassem a estudar e 100% declararam que voltariam a estudar 

se fosse oferecido um programa de mestrado, sugerindo a área de Agronomia. 

Também foram questionados sobre o grau de satisfação em relação aos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação na FACEM agora que já estavam 

formados e 100% avaliaram como bom. 



29 

 

A sociedade foi questionada sobre o conhecimento que possui sobre os 

todos os cursos de graduação, pós-graduação e extensão oferecidos pela FACEM. 

31,3% declararam que conhecem todos e 68,8% não conhecem todos os cursos. 

Ao ser questionada sobre quais cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão poderiam ser oferecidos em 2018 as sugestões da sociedade abordaram 

cursos na área de Agronomia. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Qual é a interação que você tem nas atividades acadêmicas 
da FACEM (aulas práticas, aulas teóricas, visitas técnicas, mostra 
científica e outras)? Avalie e comente pelo menos uma delas. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas 

1. Temos várias aulas práticas 

2. Eu procuro participar de todas as aulas e eventos, a fim de adquirir 

conhecimento. 

3. Precisa ter mais visitas técnicas. 

4. Como é uma área que muito me interessa tudo em que eu posso 

participar, estou participando, palestras, cursos, reforma do parquinho de material 

reciclável etc. 

5. No curso de administração tem poucas aulas práticas, deveria ser 

mudado isso, pois essas aulas motivam mais e fazem se inteirar mais, aprofundado 

sobre o que você está fazendo. 
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6. A Mostra Científica é ótima, pois é uma demonstração do conteúdo 

aprendido na faculdade. 

7. Como estou no primeiro semestre não tive a oportunidade de participar 

de todas as atividades, mas as aulas teóricas têm sido boas. 

8. Procuro sempre interagir durante as aulas com os professores a fim de 

obter maior conhecimento sobre as aula.  

9. Estou muito contente, visto que estamos tendo todas as três 

modalidades e isso está edificando ainda mais o ensino, principalmente na área de 

atuação de logística. 

10. Muito boa a interação devido ao comprometimento de todos os 

envolvidos 

11. Através da visita técnica o acadêmico consegue desenvolver melhor 

seu raciocínio. 

12. As aulas práticas realizadas a campo são de excelente qualidade onde 

o aprendizado é bem mais rentável. 

13. Professores sempre dispostos a ajudar, proporcionando aulas 

diferenciadas como, por exemplo, aulas do 4º semestre no sábado, sempre vamos 

direto ao ponto de medição. 

14. Sugiro sábados só para aulas práticas. 

15. Aulas práticas: poderíamos ter mais durante o semestre; aulas teóricas: 

são boas, mas algumas podem melhorar; visitas técnicas: poderia ter mais; mostra 

científica: poderia ter mais palestrantes, de diferentes assuntos para os cursos. 

16. Sempre organizo eventos. Participo das atividades. Aulas práticas de 

maquiagem, massagem. 

17. Aulas práticas contam com ginásio, laboratórios, porém é preciso 

sempre melhorias. 

 

Que ações são ou podem ser desenvolvidas para incentivá-lo a se 

dedicar mais aos estudos, tirando as horas de aula? Comente. 

 

1. Esses métodos de estudo nos estimulam a ir além do que se vê na sala 

de aula, além do conhecimento de forma prática dos temas. 

2. Trabalhos e exercícios. 



31 

 

3. Que contem como hora. 

4. Está ótimo. 

5. Tivemos uma palestra em sala que foi muito boa. 

6. Talvez os alunos que trabalhem não tenham tanta facilidade para 

estudar em casa por falta de tempo. 

7. A integração dos alunos com um objetivo comum estimula o estudo. 

8. Trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos professores, com a 

participação de alunos que tenham interesse em colaborar com o projeto, assim 

como projetos de extensão, onde há interação dos alunos com a sociedade a fim de 

demonstrar a eles os conhecimentos adquiridos e esclarecer dúvidas frequentes de 

quem é menos favorecido pelas tecnologias de informática e informação. Grupos de 

estudo em horários extras podem levar os alunos ao esclarecimento de dúvidas com 

os professores, onde com certeza só irão participar os alunos com interesse em 

aprender, podendo aprimorar seus conhecimentos. 

9. Questionários referentes aos conteúdos ministrados. 

10. Grupos de estudos com o auxílio de professores para esclarecer 

dúvidas e igualar o nível de conhecimento da sala. 

11. Necessária a presença do professor direcionando e cobrando a 

atividade prática. 

12. Somente estudar, a FACEM já dá o curso com profissionais 

capacitados para a nossa aprendizagem. 

13. Congresso de aprendizagem. 

14. Seria muito bom se as empresas do ramo do meu curso mostrassem 

mais apoio as estudantes oferecendo mais oportunidades de estágio e 

possivelmente emprego. 

15. Visitas em diversas clínicas da área de estética. 

16. Mais cursos oferecidos pela FACEM. 

17. Ter mais cursos de extensão oferecidos pela FACEM. 

18. Independentemente da idade, a leitura é essencial a cada um de nós e 

é algo que sempre nos aprimora nos estudos. 

19. Através de atividades relacionadas ao curso fora das salas de aula há 

um estímulo muito bom para o acadêmico, pois ele vê na prática como funciona e se 

anima para desenvolver. 
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20. Com projetos abertos ao público e feiras culturais podem demostrar a 

toda a população o desenvolvimento dos alunos da FACEM e incentivar cada vez 

mais os acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Que fonte você consulta ao realizar as atividades de 
pesquisa para as disciplinas do curso? Pode marcar mais de uma 
alternativa. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 22 – Qual o seu grau de satisfação em relação à oferta dos 
cursos de extensão em 2017 (AutoCAD, Voleibol, Mercado Futuro, 
Automaquiagem, Destaques no Mercado de Trabalho, Orientação de 
Atividades Físicas nas Praças)? Faça alguma sugestão de novos 
cursos de extensão e comente os que ainda serão ofertados este ano 
(Operação de Drones, Recrutamento e Seleção de Profissionais, 
Peeling Químico). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Justificativas: 

1. São de meu interesse. 

2. Oferta de cursos de seleção de grãos. 

3. Gostaria de ter cursos na área de logística, comércio de grãos, 

planejamento rural. 

4. Uma boa oferta de cursos, fiz somente um, mas valeu o tempo. 

5. Fisiologia do exercício. 

6. Base para treinamento em academias. 

7. Apenas o que atrapalha é o horário, pois trabalho final de semana. 

8. Os cursos que são e serão ministrados são de grande ajuda para o 

desenvolvimento, seria bom ter cursos como marketing, comércio exterior e 

empreendedorismo. 

9. Poderiam ter cursos de maior valor no mercado como administração 

pública, entre outros os quais são de grande necessidade para evolução da 

Cidade/Estado/País. 

10. Cursos de inglês. Recrutamento e seleção de profissionais é ótimo. 

11. Um curso de matemática. 

12. Estão bons! Mas precisar melhorar a forma de divulgação. 

13. Cursos de oratória. 

14. Enfermagem. 

15. Cursos voltados para logística. 

16. Bom, porém cursos de extensão mais práticos, para agronomia mais 

cursos sobre solos, entomologia, fisiologia e outros. 

17. Tecnologia digital na área agrícola "Máquinas, implementos " 

18. Na área da estética muitos cursos poderiam ser oferecidos, como de 

limpeza de pele, manutenção dos equipamentos estéticos, depilação em geral, 

maquiagem profissional, escova para diversos tipos de cabelo entre outros. 

19. Nutrição de plantas. 

20. Muito bom, estimula o aluno a ter mais conhecimento. 

21. Curso sobre manejo de pragas agrícolas, R.T. (responsabilidade 

técnica). 

22. Um curso de extensão necessário para o curso de agronomia seria 

mecanização agrícola. 
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23. Os cursos são todos dentro da área de formação e ajudam muito na 

capacitação 

24. Poderia ter sobre iniciação de futebol e também arbitragem. 

25. Sugestões para novos cursos: designer profissional de sobrancelhas, 

maquiagem para festas, penteado para festas, limpeza de pele, massagem. 

26. O curso de voleibol foi um excelente curso, ministrado por um grande 

profissional da área. Mais cursos voltados para a área do esporte, é uma ótima 

sugestão para a área da Educação Física. 

27. Método de amostragem de solo, desenvolvimento de software para 

agro interpretação de análise de solo prática. 

28. Ótimos cursos que são de grande proveito para nossa área, prevenção 

de lesões em academias. 

29. Curso de recreação. 

30. Mais cursos na área da Educação Física, relacionados à saúde em 

geral, natação para bebês, hidroginástica. 

31. Musculação, Personal Training, cursos que envolvam o treinamento 

resistido. 

32. Massoterapia, aromatização. 

33. Nutrição. 

34. Sugestão de Coaching, saúde da mulher, para estética designer de 

sobrancelhas.  

35. Poderia complementar com aulas para serem realizadas em grupo 

como funcional, jump, zumba. 

36. São bons, mas deveria ter mais cursos relacionados à área de corporal 

como pós-operatório, massagens e aparelhos nas disfunções estéticas.  
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Figura 23 – Qual o seu grau de satisfação em relação aos professores 
de seu curso? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 24 – Qual é a interação que você tem nas atividades acadêmicas 
da FACEM (aulas práticas, aulas teóricas, visitas técnicas, mostra 
científica e outras)? Comente pelo menos uma delas. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sempre que necessário estou à disposição da instituição para 

colaborar, me empenhando na organização principalmente de palestras. 

2. Por desenvolver outras atividades profissionais não participo de todas 

as atividades extracurriculares. 

3. Aulas práticas - São ótimas e bem organizadas. 

4. As aulas têm sido bastante produtivas. 
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5. Aulas práticas. Sempre buscamos levar ao aluno à prática juntamente 

com a teoria e a instituição sempre envolvida em nos proporcionar o melhor que seja 

com material, transporte etc. 

6. Em geral as atividades são desenvolvidas com qualidade, 

fundamentalmente as aulas, a instituição faz esforços importantes para aumentar a 

qualidade dos professores e isso resulta em benefício da qualidade das aulas. 

7. Procuro estar sempre inserida nas atividades para contribuir na 

formação dos alunos e fortalecimento da instituição. Sempre realizo aulas práticas 

nas minhas disciplinas e sempre participo de comissão organizadora da mostra 

científica. 

8. Sempre que possível são realizadas. 

9. O conteúdo teórico e prático tem atingido as expectativas na 

aprendizagem. 

10. Sempre tento levar os alunos em sala a participarem das aulas e 

darem as suas opiniões sobre os assuntos abordados. 

11. Participo efetivamente de todas. 

12. É importante estarmos sempre cientes do que acontece em nossos 

cursos. Levar aos alunos o que melhor sabemos fazer é fascinante, cada professor 

talvez tenha uma maior facilidade em determinadas situações, mas é sempre bom 

estarmos nos inteirando com os demais colegas. 

13. Participo quando é possível. 

14. As interações são necessárias em todos os locais, nas aulas, seja qual 

for o modelo, procuro sempre interagir com os alunos. 

15. Trabalho disciplinas que proporcionam aulas práticas a campo, sendo 

assim, eu insiro no planejamento aulas práticas na FITOLAB e em propriedades 

particulares do município, promovendo assim a interação do teórico ao prático. 

16. Priorizo, planejo e realizo o maior número de aulas práticas das 

disciplinas que estão na minha responsabilidade, já ajudei professores novos na 

cidade para que pudessem fazer aulas práticas nas disciplinas deles, como também 

visitas técnicas. Nas amostras científicas, oriento vários grupos de alunos 

excedendo o número de reuniões exigidas. 

17. Na mostra científica, encontro de discussão e apresentação, troca de 

experiências entre acadêmicos e docentes. 
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Figura 25 – Quais metodologias você utiliza para seus alunos 
realizarem as atividades acadêmicas de sua(s) disciplina(s)? Pode 
marcar mais de uma alternativa. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Jogos que estimulam a competitividade entre os alunos. 

2. A busca pelo saber também está relacionada aos estudos de caso que 

evidenciam os resultados de pesquisas. 

3. Tenho a tendência de colocar os assuntos de forma prática no dia-a-dia 

4. Aulas em laboratório, dinâmicas, análises de artigos. 

5. Debates em sala de aula têm apresentado resultados positivos. 

6. Atividades dinâmicas em grupos. 

7. Workshop com profissionais de fora. 

8. Utilizo também vídeos acadêmicos para discutir e avaliar a 

interpretação. 

9. Gincanas, debates. 

10. Sempre tento alternar as metodologias, para atingir os diferentes tipos 

de alunos. 

11. Acredito que diversificando as aulas, a abrangência para aquisição do 

conteúdo e conhecimento é maior, também incentiva a pesquisa e reflexão sobre os 

assuntos trabalhados. 

12. Projetos de extensão. 

13. Quanto mais diversificado, melhor. 

14. Uso uma metodologia bastante diversificada. 



38 

 

15. Atividades realizadas em sala com o objetivo de memorizar conteúdos, 

troca de experiências com as alunas. 

16. Fazendo aulas diversificadas metodologicamente, é mais provável que 

possamos alcançar o objetivo de atingir todos os alunos. 

17. Dinâmicas e vivências. 

18. Trazer situações práticas e explorar as experiências dos acadêmicos 

enriquece bastante as aulas. 

19. Normalmente é solicitado relatório de aula prática. 

20. Sempre que percebo que a concentração da turma está se perdendo, 

altero a metodologia, tirando o aluno do seu centro de conforto e estimulando o 

aprendizado. 

21. É importante fazer com que tenham a interação com o conteúdo de 

diversas formas. 

22. Tenho realizado uma dinâmica de Gincana de conhecimento, com 

perguntas e respostas entre grupos de alunos, sempre na aula que antecede a 

avaliação bimestral, para esta dinâmica passo um relatório abrangendo todo o 

conteúdo do bimestre e eles estudam e participam da dinâmica, o efeito aparece na 

avaliação, pois a maioria vai bem. 

23. A metodologia conforme a disciplina e as formas mais eficientes de 

atingir o objetivo da disciplina do conteúdo. 

 

Que ações você desenvolve para incentivar o estudo realizado pelos 

acadêmicos para sua(s) disciplina(s)? 

 

1. Mostrar como a disciplina que leciono é de importância para o futuro 

sucesso profissional dos alunos. 

2. O conhecimento tácito também é de grande importância para os 

alunos. 

3. Coloco sempre os assuntos na prática. Coloco exemplos que eles 

podem usar no cotidiano. 

4. Alunos motivados e com objetivo bem traçado rendem mais. 

5. Tem-se percebido que essa estratégia tem de algum modo prendido a 

atenção dos alunos durante a aula e a tornando mais participativa. 



39 

 

6. Como desenhar peças estruturais, melhorando o seu aprendizado 

através das ações neuromusculares. 

7. Todos estes com a finalidade de fixar o conteúdo. 

8. Essas metodologias têm despertado nos alunos a vontade de estar 

atualizados sobre os assuntos da área. 

9. Peço resenhas de aulas, partes pontuais de livros, trabalho com artigos 

científicos em sala de aula. 

10. Vinculo conteúdo teórico e prático. 

11. Incentivar a leitura e consequentemente a melhoria na escrita. 

12. Acho que é necessário aliar a teoria com a prática. 

13. As atividades visam que as alunas consigam relacionar os conteúdos 

com o desenvolvimento da psicologia. 

14. Ora, aula teórica, ora aula prática, intercalando atividades, estudos de 

caso, seminários, entre outros. 

15. Dessa forma aproxima mais eles dos vários conceitos e pensamentos 

dos diversos estudiosos da área. 

16. Discussão de textos, mesas redondas etc. 

17. Os alunos possuem um foco muito grande em grandes culturas. 

Sempre faço as comparações, dizendo "Ah, perceba que em culturas como a soja 

isso não acontece", ou "na soja isso funciona assim, e aqui será que essa estratégia 

daria certo?" isso chama a atenção dos alunos. 

18. Sempre busco proporcionar ao acadêmico a aproximação com o 

mercado de trabalho e atualidades da pesquisa e desenvolvimento. 

19. Não deixo apenas a visão teórica do conteúdo. 

20. Os resultados que venho observando nas avaliações têm me motivado 

a continuar com estas práticas. 
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Figura 26 – Qual o seu grau de satisfação em relação ao apoio prestado 
pela direção, coordenação, para o desenvolvimento das atividades da 
sua disciplina? Argumente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Todas as ideias propostas foram prontamente aceitas. 

2. Sempre fui bem recebida e ouvida. 

3. Sempre prestativa 

4. Minha coordenadora é fantástica. Sempre apoiando as atividades 

promovidas. 

5. Sempre contato direto, facilitando as intercorrências do dia-a-dia. 

6. Há a resolução para todos os pedidos, mesmo que demore um pouco. 

7. Sempre que solicitei materiais para aula praticas/ teóricas, minhas 

necessidades foram atendidas. 

8. A equipe está sempre à disposição para receber todos. 

9. Ótimo. 

10. Sempre que preciso, sou atendido. 

11. Para tudo o que solicito para as atividades que busco desenvolver com 

os acadêmicos, tenho recebido total apoio. 
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EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Você participou de algum dos cursos de extensão 
oferecidos pela FACEM em 2017 (AutoCAD, Voleibol, Mercado Futuro, 
Automaquiagem, Destaques no Mercado de Trabalho, Orientação de 
Atividades Físicas nas Praças)? Identifique o curso que realizou, avalie 
e faça alguma sugestão de novos cursos de extensão. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 28 – Que cursos a FACEM poderia oferecer para que você 
voltasse a estudar novamente na Instituição? Justifique sua resposta 
identificando os motivos e dando sugestões. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Mestrado na área agronômica. 
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Figura 29 – Qual o seu grau de satisfação em relação aos professores 
da FACEM? Justifique sua resposta. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Temos professores excelentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 30 – Agora que você já concluiu o Ensino Superior, avalie o seu 
grau de satisfação em relação aos conhecimentos adquiridos durante a 
graduação na FACEM. Justifique sua resposta. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 31 – Você conhece todos os cursos (graduação, pós-graduação 
e extensão) oferecidos pela FACEM? Identifique e avalie aqueles que 
você conhece. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Conheço apenas de Educação Física e Psicologia. E tenho o 

entendimento que estes profissionais são de alta qualificação. 

2. Agronomia: curso apresenta boa avaliação. 

3. Somente pós-graduação. 

4. Pós-graduação em qualidade de sementes. 

5. O curso de agronomia tem uma ementa muito bem preparada, a grade 

curricular engloba as principais matérias em que o profissional necessita 

conhecimento e, além disso, já oferece a pós-graduação na área de Proteção de 

plantas e Tecnologia de produção de sementes. Isso ajuda o profissional a se 

qualificar e a estar preparado para o mercado de trabalho. 

6. Conheço e são ótimos, pois condizem com a nossa realidade. 

7. Agronomia, ótima opção para a nossa região, pós-graduação de 

Tecnologia de produção de sementes - em andamento, estou gostando muito. 

8. O curso de pós está além das expectativas esperadas. 

9. Conheço apenas o curso de pós-graduação de sementes que estou 

cursando, o qual buscou profissionais que atuam na área que é muito importante. 
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10. Fiz a graduação e agora a pós-graduação em Produção de sementes, 

não posso falar sobre a extensão. Acompanho alguma coisa no site da FACEM, não 

sei tudo o que a instituição tem feito de trabalho para a comunidade. O curso de 

graduação em agronomia tem melhorado muito e a pós de sementes está 

atendendo as expectativas. 

11. Conheço mais os cursos superiores que são: Estética, Agronomia, 

Educação Física. 

12. Agronomia, Pós em Proteção de plantas, Pós em Produção de 

sementes são cursos lecionados por excelentes professores, muito bem qualificados 

e capacitados para ministrar as aulas. 

13. Tenho acompanhado o crescimento da Instituição e percebe-se a 

preocupação com a qualidade no ensino, pesquisa e extensão. 

 

Dê sugestões de cursos de Graduação, Pós-graduação e/ou Extensão 

que a FACEM poderia oferecer em 2018 que despertam o interesse e atendem 

às necessidades da comunidade. 

 

1. Devido à necessidade crescente de conhecimento, um curso em 

patologia vegetal. 

2. Temos muitas empresas de pesquisa de sementes em Sorriso, e é 

uma necessidade para os profissionais locais este tipo de curso. 

3. Como nossa região é grande produtora de alimentos, vejo uma 

carência em cursos de mestrado e doutorado em nossa região na área de 

agronomia e é de suma importância, pois aqui também estão praticamente todas as 

empresas que trabalham com melhoramento genético de plantas. 

4. Como a região tem aptidão agrícola, acredito que uma pós-graduação 

nesta área atinge uma boa parcela da população. 

5. Cursos na área de fertilidade de solo, pós graduação na área de 

controle de pragas na cultura da soja, milho, algodão, feijão, sendo específica 

nessas culturas. 

6. Mestrado só tem nas cidades distantes. 
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2.3.2 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade  

 

Na Dimensão 4, os participantes foram questionados sobre como avaliam os 

meios e recursos de comunicação utilizados pela FACEM para divulgação de suas 

ações na sociedade (site, revista informativa da FACEM, cartazes, rádio, televisão, 

outdoor). Tais meios e recursos foram considerados ótimos por 35% dos 

acadêmicos bem como por 45,8% dos professores; 100% dos colaboradores 

consideraram excelentes (para os colaboradores foi acrescentado o facebook); 

foram considerados bons por 100% dos ex-alunos e ótimos por 42,1% da sociedade. 

Sobre o grau de satisfação em relação ao site da FACEM, 35% dos 

acadêmicos julgaram ótimo, 33,3% dos professores consideraram bom, 33,3% dos 

professores julgaram ótimo e 100% dos ex-alunos consideraram bom. 

Também se procurou saber sobre a periodicidade com que os acadêmicos 

utilizavam o site como meio informativo, e foi percebido que 50,8% utilizam-no 

semanalmente, 22,6% mensalmente, 18,3% diariamente e 8,3% não o utilizam. 

Os acadêmicos foram convidados a avaliarem os meios de comunicação 

utilizados pela FACEM para o envio e recebimento de informações institucionais 

(site, avisos dados em sala, comunicados feitos através do mural, e-mail...) e 45,8% 

consideraram-nos ótimos.  

Os professores foram também foram convidados a avaliarem os meios de 

comunicação utilizados pela FACEM para o envio e recebimento de informações 

institucionais (site, semana pedagógica, e-mail...), 48% consideraram ótimos e 48% 

consideraram excelentes. 

Aos colaboradores, no mesmo questionamento, foi trocado o item semana 

pedagógica por telefone, 100% avaliaram como excelentes os meios de 

comunicação utilizados pela FACEM para a comunicação entre setores. 

Os ex-alunos colocaram qual a principal dificuldade encontrada ao 

questionar professores, funcionários, coordenação ou direção acadêmica sobre 

informações institucionais. 33,3% avaliaram que a principal dificuldade é o 

recebimento de informações incorretas, a mesma porcentagem avaliou que é a 

demora em dar retorno, e a mesma porcentagem declarou que é a falta de 

conhecimento sobre o que foi questionado. 
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Ao serem questionados sobre documentos e regulamentos institucionais que 

costumavam ler, 50% declararam ler regulamentos e a mesma porcentagem lia 

orientações para os trabalhos. Ninguém declarou ler contratos, regimento, manuais 

ou relatórios de avaliação institucional. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 32 – Você avalia que os meios e recursos de comunicação 
utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações na sociedade 
(site, revista informativa da FACEM, cartazes, rádio, televisão, outdoor) 
atingem seu objetivo de comunicação de que maneira? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 33 – Qual o seu grau de satisfação quanto ao site da FACEM 
(não confundir com o sistema de acesso ao portal acadêmico web giz)? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 34 – No que diz respeito à utilização do site, com qual 
periodicidade você utiliza este meio informativo para buscar 
informações? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 35 – Qual o seu grau de satisfação quanto ao recebimento de 
informações institucionais? (Publicações no site, avisos dados em 
sala, comunicados feitos através do mural, e-mail…) 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 – Você avalia que os meios e recursos de comunicação 
utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações na sociedade 
(site, revista informativa da FACEM, cartazes, rádio, televisão, outdoor) 
atingem seu objetivo de comunicação de que maneira? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 37 – Qual o seu grau de satisfação quanto ao site da FACEM 
(não confundir com o sistema de acesso ao portal acadêmico web giz)? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 38 – Como você avalia os meios de comunicação utilizados para 
o envio e recebimento de informações institucionais (site, semana 
pedagógica, e-mail...)? Argumente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Boa comunicação. 

2. Recebo todos com excelência. 

3. Estou recebendo constantemente a informação necessária para meu 

trabalho. 

4. Nunca tive problemas. 

5. Sempre sou notificada rapidamente, principalmente através de e-mails. 

6. As informações são repassadas para todo, sempre que necessário. 

7. Boa comunicação. 

8. Todos os acontecimentos da IES são bem esclarecidos. 

9. As atividades desenvolvidas na instituição têm sido amplamente 

divulgadas. 

10. Acredito que é o suficiente para atingir os objetivos. 
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COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 39 – Você avalia que os meios e recursos de comunicação 
utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações na sociedade 
(site, revista informativa da FACEM, cartazes, rádio, televisão, outdoor, 
facebook) atingem seu objetivo de comunicação de que maneira? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 40 – Como você avalia os meios de comunicação utilizados para 
o envio e recebimento de informações institucionais e entre setores 
(site, e-mail, telefone...)? Argumente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 41 – Você avalia que os meios e recursos de comunicação 
utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações na sociedade 
(site, revista informativa da FACEM, cartazes, rádio, televisão, outdoor, 
facebook) atingem seu objetivo de comunicação de que maneira? 
Comente. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Grau de satisfação dos ex-alunos quanto ao site. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 43 – Principal dificuldade que ex-alunos encontram ao 
questionar professores, funcionários, coordenação ou direção 
acadêmica sobre informações institucionais.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

Figura 44 – Documentos e regulamentos institucionais 
(disponibilizados no site e na biblioteca) que ex-alunos costumavam 
ler. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Uso para elaboração de trabalhos. 
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SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 45 – Você avalia que os meios e recursos de comunicação 
utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações na sociedade 
(site, revista informativa da FACEM, cartazes, rádio, televisão, outdoor, 
facebook) atingem seu objetivo de comunicação de que maneira? 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

2.3.3 Dimensão 9 – Política de Atendimento aos Discentes  

 

Na Dimensão 9, a pesquisa preocupou-se em levantar dados sobre o 

atendimento aos discentes. 

Os acadêmicos foram questionados sobre o grau de satisfação quanto ao 

atendimento que recebem nos diversos setores da instituição, 28,4% consideraram 

bom o atendimento no setor financeiro; 32,1% consideraram bom o atendimento na 

recepção; 30,3% consideraram bom o atendimento no xérox; 56,2% consideraram 

excelente o atendimento na biblioteca; 30,3% consideraram bom o atendimento na 

secretaria acadêmica; 39,7% consideraram bom o atendimento na ouvidoria, 35,8% 

consideraram excelente o atendimento na coordenação dos cursos e 39,4% 

consideraram bom o atendimento na direção acadêmica. 

Os professores foram convidados a avaliarem sua satisfação em relação à 

atuação do(a) coordenador(a) de seu curso e 66,7% avaliaram como excelente. Em 

relação à atuação da direção pedagógica, a mesma porcentagem a avaliou como 

excelente também. 40% dos professores consideraram ótimo o atendimento ao 

docente realizado na FACEM pelos diferentes setores. 
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Os colaboradores foram questionados sobre o grau de satisfação quanto à 

qualidade do serviço dos diferentes setores no quesito atendimento aos discentes e 

100% consideraram excelente. 47,4% dos membros da sociedade que possuem 

alguém da família estudando na FACEM avaliaram este quesito como bom.  

100% dos ex-alunos avaliaram como regular o atendimento ao egresso nos 

diferentes setores da FACEM.  

  

ACADÊMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pelo setor financeiro  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Nos horários de movimento é muito tumultuado. 

2. Problemas com a demora de certos acadêmicos. Precisa-se de mais 

uma ou duas pessoas disponíveis nos dias de pagamento. 

3. Muito bom porem o tempo pra ser atendido e muito grande. 

4. Ótimo atendimento, porém deveriam ser resolvidos de maneira mais 

simples alguns assuntos. 

5. Demoram para resolver os problemas, mas resolvem. São muito 

atenciosos, simpáticos e prestativos. 

6. Problemas com a realização das cobranças e pagamentos passados. 

7. Falta capacitação. 

8. Tem que ser mais organizados, melhora o atendimento com o público e 

agilizar os boletos.  
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9. Precisa de mais organização 

10. Precisa ser mais rápido o atendimento. Assinalei Ótimo, mas melhorar 

sempre é bom. 

11. A melhorar. 

12. Desorganizado, poderia melhorar. 

13. Às vezes no começo do mês ou do semestre fica meio congestionado e 

as atendentes deveriam ser mais simpáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pela recepção.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sempre cordial e simpática. 

2. Falta de comunicação. 

3. Precisa ser mais espontânea. 

4. Atende ao proposto. 

5. Simpáticos, prestativos, e organizados. 

6. A moça atual do período noturno atende a todos muito bem. 

7. Atende as necessidades, mas tem que melhorar, porque a recepção 

deve estar por dentro de todos os assuntos, ela é a entrada do ambiente. 

8. Todas as vezes que precisei de informação foram esclarecidas as 

minhas dúvidas. 

9. Sempre fui bem atendida. 
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10. Excelente atendimento, tira as dúvidas. 

11. Ótimo. 

12. Não há reclamações e/ou sugestões. 

13. Atendimento bom. 

Somos atendidos com respeito e simpatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pelo xérox. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sem problemas. 

2. Organizada e prática. 

3. Em determinados horários é muito tumultuado. 

4. Atendimento com clareza, entretanto deveria ser de uma forma mais 

sucinta. 

5. Atenciosa. 

6. Paciente e rápido. 

7. Agora a moça é bem competente e rápida. 

8. Faz o seu trabalho corretamente. 

9. A moça atual atende a todos com simpatia e eficiência. Com as 

anteriores tivemos alguns transtornos. 

10. Atendimento aos acadêmicos está ótimo, mas perdemos muito tempo 

de aula para imprimir os materiais. Pode melhorar. 
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11. Necessita de mais funcionários no setor do xerox, para agilizar o 

procedimento. 

12. Antes era péssimo, agora melhorou muito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pela biblioteca.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Muito simpática e educada. 

2. Tem um bom acervo, satisfeito. 

3. Lugar bem conduzido e com bastante atenção. 

4. Sempre atendem bem e ajudam a procurar o livro que precisamos. 

5. Excelente, a moça da biblioteca é muito profissional e ajuda assim que 

solicitado, é uma profissional que inspira alegria. 

6. Muito atenciosa. 

7. Um excelente atendimento 
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Figura 50 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pela secretaria acadêmica.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
 

Justificativas: 

1. Melhorou muito esse ano, muito bom. 

2. Sempre que necessito do setor sou bem atendido 

3. Muito capacitados. 

4. Os assuntos são resolvidos com facilidades, porém ainda há 

necessidade de uma secretaria ainda maior. 

5. É bem eficiente. 

6. Sempre fui bem atendida. 

7. Pois sempre foi eficaz quando houve necessidade. 

8. Atendimento excelente. Tira dúvidas importantes. 

9. Não há reclamações e/ou sugestões. 

10. Precisa do espaço melhor e treinamento para atendimento ao público. 
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Figura 51 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pela ouvidoria.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sempre dedicada. 

2. Sempre fui bem atendido 

3. Nunca utilizado. 

4. Apenas necessitei do setor uma vez e fui prontamente atendido. 

5. Muito capacitada. 

6. Muito bom o atendimento! 

7. Sempre em busca de melhorias para melhor nos atender. 

8. Está sempre disponível para nos ouvir. 

9. Nunca utilizei a ouvidoria. 

10. Não tenho nada a reclamar. 

11. Excelente o atendimento. Porém ainda pouco utilizado pelos 

acadêmicos, por outro lado isso é um fator excelente para a FACEM. 

12. Não tenho do que reclamar. 

13. Sempre fui muito bem atendido. 

14. Bom. Mas com o tempo, pode melhorar mais. 

15. Tenta resolver o que lhe foi dito. 

16. Não utilizei, mas comparece na sala sempre a dispor. 

17. Não há reclamações e/ou sugestões. 

18. Fazem o possível para resolver, porém não depende somente deles. 

19. Não tive contato. 
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20. Nenhum problema até hoje. 

21. Meu problema foi solucionado com rapidez. 

Bom, embora quase não faça uso, exceto nas reuniões de líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 52 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pela coordenação de curso.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Acessíveis. 

2. Todas as vezes resolveu o problema ou nos ajudou a resolver. 

3. Sempre fui bem atendido. 

4. Está melhor com a coordenação atual. 

5. Ótimo. 

6. Sempre atendido bem pela coordenadora do curso de Agronomia. 

7. Sempre que necessito do setor sou muito bem atendido. Poderia ser 

melhor se o coordenador passasse mais nas salas perguntando aos alunos sobre 

como estão as coisas referentes ao curso, ter uma conversa mais direta. 

8. Muito bom. 

9. Acho bom, são atenciosos. 

10. Excelente. 

11. Sempre fazendo o possível para melhor ajudar. 

12. Boa comunicação com o coordenador do curso de Educação Física. 

Está sempre disposto a ajudar. 

13. Esteve presente ajudando e orientando. 

14. Muito bom na agilidade em resolver problemas inesperados. 
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15. A coordenadora do curso de RH e a diretora acadêmica são excelentes 

profissionais. 

16. Estou satisfeito com essa equipe de coordenação do curso. 

17. Coordenação da agronomia. Extremamente simpática, prestativa, 

dinâmica e ágil. Todos os problemas que tive ate agora foram resolvidos com 

extrema rapidez e atenção. 

18. Talvez um pouco mais de disponibilidade do coordenador do curso aos 

acadêmicos ao atendê-los. Muitas vezes o coordenador está muito "atarefado" tendo 

pouco tempo para atender os acadêmicos. 

19. Sempre que possível resolvemos os problemas. 

20. Nossa coordenadora de estética sempre atende nossas expectativas. 

21. A coordenadora do curso de  

Estética e Cosmética sempre nos atende e rapidamente resolve nossos problemas, 

excelente profissional. 

22. Coordenadora muito esforçada e eficiente! 

23. Atendimento excelente. Esclarece dúvidas. 

24. Não há reclamações e/ou sugestões. 

25. Atendimento ótimo. 

26. É organizado. 

27. A diretora acadêmica é muito educada. Admiro muito ela como pessoa! 

28. A coordenação é super atenta aos problemas dos acadêmicos. Estão 

sempre dispostos a resolvê-los, eles também nos estimulam a seguir firmes nos 

estudos e nos animam quando não queremos continuar. 

29. Gosto do atendimento, sempre que precisei fui bem atendida e meus 

problemas resolvidos. Coordenação do curso de Gestão de RH. 

30. A coordenação sempre bem responsável e cuidadosa com os 

acadêmicos de Educação Física. 
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Figura 53 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto ao atendimento 
aos acadêmicos realizado na FACEM pela direção acadêmica.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sem problemas. 

2. Educados, humildes e muito atenciosos. 

3. Sempre fui bem atendido. 

4. Muito atenciosa. 

5. Atendeu até o momento as dúvidas e esteve presente. 

6. Sempre em busca de melhorias. 

7. Ainda não foi necessária. 

8. Excelente. 

9. A diretora acadêmica sabe lidar com os acadêmicos, liderando muito 

bem de acordo com nossas necessidades. 

10. Sempre fui muito bem atendido. 

11. Bom sempre está atrás da opinião da turma. 

12. Sinceramente eu nunca usei, mas pelo que ouvi é muito boa. 

13. Profissional disposta a solucionar os problemas da Instituição. 

14. Nada a comentar. 

15. A diretora acadêmica é uma pessoa muito gentil, que sempre tira 

nossas duvidas e nos ajuda com o que é necessário. 
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PROFESSORES:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Grau de satisfação dos professores quanto à atuação do(a) 
coordenador(a) no seu curso. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Grau de satisfação dos professores quanto à atuação da 
direção pedagógica. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 56 – Como você avalia o atendimento ao professor realizado na 
FACEM? Justifique sua resposta, identificando o setor ao qual dirigir 
críticas ou sugestões (secretaria acadêmica, laboratórios, núcleo de 
apoio, ouvidoria, RH, biblioteca). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sempre que necessário os professores são recebidos pela 

coordenadora do curso e também possuímos a ouvidoria para atendê-los. 

2. A secretaria já melhorou bastante. Quero parabenizar o atendimento da 

secretaria da instituição, muito atenciosa e prestativa e quanto ao RH um ponto de 

melhoria a ser observado é o professor ter um acesso mais facilitado. 

3. Nenhuma crítica. 

4. Em geral estou satisfeito com a atenção que recebo. 

5. Existia uma dificuldade no atendimento no setor de RH, porém no 

momento e nos últimos meses foi satisfatório. Nos outros setores nunca tive 

qualquer problema. 

6. Sempre que precisamos, somos atendidos. 

7. O departamento financeiro deixa a desejar. 

8. Até o momento não encontrei dificuldades e sempre fui bem atendida, 

tendo minhas dúvidas sanadas em tempo hábil. 

9. Não tive nenhum problema com os setores acima citados. 

10. Nada a reclamar. 
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11. Quanto a Secretaria acadêmica, laboratórios, biblioteca as pessoas 

que trabalham nesses setores são super competentes, falo desses porque são os 

que sempre utilizo.  

12. De maneira geral o atendimento é ótimo, esporadicamente pode 

ocorrer uma ou outra divergência de comunicação ou pensamentos, mas nada que 

seja motivo de reclamação. 

13. Sempre estão prontos a ouvir e resolver. 

14. Cumplicidades entre os colaboradores. 

 

COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 – Avaliação dos colaboradores sobre o atendimento aos 
acadêmicos realizado pela FACEM 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58 – Como você avalia o atendimento aos ex-alunos realizado na 
FACEM? Justifique sua resposta, identificando o setor ao qual dirigir 
críticas ou sugestões (secretaria acadêmica, laboratórios, núcleo de 
apoio, ouvidoria, biblioteca, financeiro, xérox, recepção, coordenação 
de curso, direção acadêmica). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Grau de satisfação da sociedade que possui alguém da 
família estudando na FACEM quanto ao atendimento aos acadêmicos 
realizado na FACEM pelo setor financeiro, recepção, xérox, biblioteca, 
secretaria acadêmica, laboratórios, núcleo de apoio, ouvidoria, 
coordenação de curso, direção acadêmica.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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2.4 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO  

2.4.1 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal     

 

No Eixo 4, Dimensão 5, foram avaliadas as políticas de gestão de pessoas 

na FACEM que foram consideradas boas por 33,3% dos professores e a mesma 

porcentagem as avaliou como ótimas. 

Os professores e colaboradores avaliaram o próprio grau de satisfação com 

o interesse da instituição pela superação do corpo docente e dos funcionários. 

38,5% dos professores avaliaram como ótimo e o mesmo conceito foi dado por 

100% dos colaboradores. 

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Avaliação dos professores sobre a política de gestão de 
pessoas da instituição (contratação de professores e colaboradores, 
demissão, incentivos aos profissionais...). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Boa gestão. 

2. Sempre me foi dada oportunidades de crescimento profissional dentro 

da IES. 

3. Uma sugestão é durante o processo de seleção de pessoas incluir uma 

avaliação psicológica, pois ajudaria a identificar mais precisamente se o perfil do 

candidato condiz com a vaga a ser preenchida. 
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4. Instituição sempre buscando incentivar os profissionais, além de nos 

proporcionar cursos complementares para formação acadêmica como: didática, 

libras. 

5. Considero importante e positiva a avaliação que é realizada com os 

professores antes da contratação. 

6. Pagamentos em dia. 

7. Bom. 

8. A alta rotatividade de funcionários em setores como o financeiro 

atrapalha o andamento dos trabalhos. 

9. A diretora acadêmica tem imensas qualidades técnicas e humanas. Fui 

muito bem recebida por ela. 

10. Desde que estou na FACEM ocorreu tudo dentro do normal comigo. 

11. São bem flexíveis e humanos. 

12. Estou cursando pós, atualmente, o que não seria financeiramente 

possível para mim, a diretora fez um desconto que me deu a oportunidade de fazer a 

pós, isto é muito importante para meu lado profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Nível de satisfação dos professores com o interesse da 
instituição pela superação do corpo docente (premiação do funcionário 
do mês, cursos de formação, oferta de cursos de extensão e outros). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Necessários mais cursos de extensão. 

2. Precisamos gratificar o empenho dos colaboradores. 

3. Acho excelentes as semanas pedagógicas. 
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4. Tenho presenciado a preocupação da instituição com esse quesito. 

5. A instituição tem uma preocupação com a superação dos professores. 

6. Sempre somos estimulados a participar dos cursos.  

7. Acredito que quando os profissionais são valorizados, aumenta a 

produtividade, em função dessas ações que incentivam a equipe. 

8. A instituição tem se preocupado de forma efetiva nesse quesito. 

9. Essas iniciativas ajudam muito a incentivar o professor. 

10. Sempre estamos sendo convidados a participar de formação, reuniões 

entre outras atividades. 

11. Sempre está oferecendo capacitação e incentivo a participação em 

eventos. 

 

COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Nível de satisfação dos colaboradores sobre a preocupação 
da instituição pela superação dos funcionários (premiação do 
funcionário do mês, cursos de formação, oferta de cursos de extensão 
e outros). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Teria que incentivar mais curso na área de formação de cada um. 
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2.4.2 Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição 

 

Na Dimensão 6, avaliamos a organização e gestão da instituição. Ao serem 

questionados sobre o nível de satisfação em relação às atividades de gestão da 

instituição, 41,7% avaliaram como excelente e 100% dos ex-alunos consideraram 

ótimo. 

Professores e colaboradores foram convidados a expressarem sua 

satisfação em relação à FACEM como instituição onde trabalhar, 45,8% dos 

professores avaliaram como excelente e o mesmo conceito foi atribuído por 100% 

dos colaboradores. 

Os colaboradores também puderam expressão sua satisfação em relação ao 

apoio prestado pela direção, coordenação e colegas de outros setores para o 

desenvolvimento das atividades da sua função e 100% avaliaram como boa. 

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Nível de satisfação dos professores em relação às 
atividades de gestão da instituição (ampliação da estrutura física, 
crescimento da instituição, investimento na profissionalização dos 
professores e colaboradores...). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. É perceptível a vontade em melhorar as atividades que integram a 

gestão da instituição. 

2. Precisamos prezar pela qualidade de ensino. 
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3. Percebo a cada ano melhorias. 

4. A ampliação está ocorrendo e é necessária. Os investimentos na 

estrutura estão ocorrendo também de maneira positiva. 

5. Desenvolvimento crescente em todos os sentidos, principalmente na 

abertura de novos cursos, ampliação da instituição para um local próprio. 

6. A faculdade cresce a passos largos e isso é reflexo da gestão. 

7. A Faculdade está expandindo bastante, mas ainda são necessários 

maiores investimentos. 

8. A Instituição está em constante busca e investimentos para atender 

com excelência aos acadêmicos e colaboradores. 

9. Considero bom. 

10. Vai ser um marco na história da educação em nosso município. 

11. Vejo a instituição se preparando para um futuro próspero. 

12. Em pouco tempo na instituição, percebi que existe vontade de ampliar 

a estrutura e tornar-se referência em ensino superior. 

13. Ótimas perspectivas para os próximos anos. 

14. Quanto ao crescimento da instituição, acho bem bacana e fico muito 

feliz em ver que existe o movimento para crescer. 

15. Isso inspira os professores a participarem e se dedicarem ainda mais. 

16. Percebe-se uma grande preocupação em relação a esses aspectos. 

17. O projeto que está em início de execução é excelente, irá proporcionar 

qualidade plena em estrutura. 

18. Sempre visando crescimento, cursos novos e novo campus em 

construção. 

19. Foi lançada a pedra fundamental para a construção do campus e isto 

anima muito a todos. Em relação ao investimento na profissionalização, existem 

cursos de pós-graduação sendo oferecidos. 
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Figura 64 – Satisfação dos professores em relação à FACEM como 
instituição onde trabalhar. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Precisamos continuar crescendo. 

2. No momento não tenho desejo de trabalhar em outra e a única coisa 

que me enfraquece (em que sou deficiente) é a participação em atividades fora do 

horário de aula. 

3. Premiações que reconheçam os professores destaques. Trabalhar com 

a motivação dos professores. 

4. Estou bastante satisfeita. 

5. Sou satisfeita com a instituição. 

6. Poderiam ser promovidos mais cursos com profissionais de outras 

regiões/ instituições com o intuito de ampliar nossos conhecimentos. 

7. No momento não tenho sugestões, estou satisfeita. 

8. Mantermos boa comunicação e organização. 

9. A FACEM poderia investir ainda mais na formação dos professores, 

palestras, cursos e também poderia bonificá-los pelas ações de pesquisa, projetos 

etc. em prol da instituição. 

10. Desde que iniciei meus trabalhos, sempre tive subsídios para 

desempenhar meu trabalho. 

11. Gestão humana. 
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COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65 – Satisfação dos colaboradores em relação à FACEM como 
instituição onde trabalhar 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 66 – Satisfação dos colaboradores em relação ao apoio prestado 
pela direção, coordenação, colegas e outros setores para o 
desenvolvimento das atividades da sua função.  
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sempre que preciso tem gente para ajudar. 
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EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Nível de satisfação dos ex-alunos em relação às atividades 
de gestão da instituição (ampliação da estrutura física, crescimento da 
instituição, investimento na profissionalização dos professores e 
colaboradores...). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Com a construção da nova instalação da FACEM acredito que teremos 

amplo espaço e melhores instalações. 

 

 

2.4.3 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira 

 

Na Dimensão 10, foi questionado sobre a avaliação que professores e 

colaboradores fazem a respeito dos benefícios oferecidos pela FACEM aos 

funcionários. 33,3% dos professores avaliaram como excelente e a mesma 

porcentagem avaliou como ótimo, 100% dos colaboradores avaliaram como 

excelente. 

Ao serem questionados sobre a percepção a respeito da pontualidade no 

pagamento de salários e outros encargos da FACEM, 100% dos colaboradores 

consideraram excelente. 

Questionados sobre os benefícios que mais chamam a atenção para os 

cursos oferecidos pela FACEM, 50% dos ex-alunos indicaram os financiamentos 
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acessíveis, a mesma porcentagem indicou os descontos recebidos quando os 

pagamentos são feitos no prazo.  

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 – Avaliação dos professores sobre os benefícios oferecidos 
pela FACEM aos funcionários (bolsa de estudo para os filhos e para o 
funcionário, plano de saúde, cartão comércio e outros). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – Percepção dos colaboradores sobre a pontualidade no 
pagamento de salários e outros encargos da FACEM. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Sempre em dia. 
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Figura 70 – Avaliação dos colaboradores sobre os benefícios 
oferecidos pela FACEM aos funcionários (bolsa de estudo para os 
filhos e para o funcionário, plano de saúde, cartão comércio e outros). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 – Benefícios oferecidos aos alunos que mais chamam a 
atenção para os cursos oferecidos na FACEM na opinião dos ex-
alunos. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Acessibilidade a pessoas de menor condição financeira. 

 

2.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

2.5.1 Dimensão 7 – Infraestrutura Física 

 

No Eixo 5, Dimensão 7, foi avaliada a infraestrutura física da instituição. 

34,6% dos acadêmicos julgaram ótima a infraestrutura física da biblioteca. 

Questionados sobre o grau de satisfação quanto aos laboratórios, 32% 
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consideraram bom. Outros 41% consideraram bons os espaços da FACEM (quadra, 

campo, piscina e demais espaços desportivos) utilizados por seu curso. 

Questionados sobre o grau de satisfação quanto ao espaço da FACEM sala de aula, 

32,8% consideraram bom. Ao avaliarem o grau de satisfação quanto ao espaço da 

FACEM cantina, que é terceirizada, 35,2% consideraram bom. 

Questionados sobre a satisfação em relação à disponibilidade dos materiais 

e equipamentos para as aulas práticas, 32,3% dos acadêmicos avaliaram como boa 

e 100% dos ex-alunos atribuíram o mesmo conceito. 

Os professores foram questionados sobre a satisfação quanto à 

infraestrutura física da biblioteca 41,7% avaliaram como boa. 

44% dos docentes estão satisfeitos com os espaços da FACEM 

(laboratórios, campos desportivos, quadra, piscina, salas de aula e outros) utilizados 

por seu curso. 

Os colaboradores foram convidados a apresentarem seu grau de satisfação 

quanto aos espaços da FACEM (laboratórios, campos desportivos, quadra, piscina, 

salas de aula e outros), 100% avaliaram como excelentes estes espaços. 

100% dos egressos julgaram bom o grau de satisfação quanto aos espaços 

da FACEM (laboratórios, campos desportivos, quadra, piscina, salas de aula e 

outros) e 94,4% dos participantes da sociedade declararam-se satisfeitos. 

 

ACADÊMICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto à infraestrutura 
física da biblioteca 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Justificativas: 

1. Maior acervo. 

2. Muito bem organizado e tranquilo. 

3. Bom espaço. 

4. Ótimo. 

5. Satisfeito. 

6. Ambiente bom para estudo. 

7. O espaço é pequeno, ter mais salas de estudo. 

8. Às vezes tem muita conversação, mas é um ambiente excelente, 

9. Muito bom, 

10. Pois além de conter livros ótimos para estudo, tem um espaço 

agradável. 

11. Muito bom, acervo de livros muito bem utilizado. 

12. Bem climatizado, confortável e com salas específicas para quem quer 

estudar individualmente. 

13. Tranquilo e bem iluminado. 

14. Não tenho nada a reclamar. 

15. Ótimo. 

16. Excelente. 

17. Ótimo atendimento, muita diversidade. 

18. Possui uma grande variedade de bibliografias disponíveis. 

19. Não há reclamações e/ou sugestões. 

20. Lugar tranquilo e arejado, com mesas e cadeiras confortáveis. 

21. Atendimento muito bom. 
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Figura 73 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto aos laboratórios 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Acredito que esteja bom, as reformas feitas ajudaram muito. 

2. Boa estrutura. 

3. Bom mais são muito poucos utilizados. 

4. Os Laboratórios de Anatomia e de Bases Biológicas, que são os únicos 

que utilizei até o momento, são ótimos, só o ar condicionado do de Anatomia que 

precisa ser melhorado, 

5. Há necessidade de ampliação. 

6. Deveria ser mais amplo. 

7. Os espaços são ótimos, mas sempre dá para melhorar um pouco. 

8. Organizados. 

9. Até o momento os laboratórios os quais visitei estão de parabéns. 

10. São espaços amplos, climatizados que atendem as necessidades. 

11. Tem algumas coisas a melhorar, mas dentro do que é possível está 

sendo feito. 

12. Sempre que precisei, está em ótimas condições. 

13. Poderia melhorar, mas com a construção da nova sede deve melhorar. 

14. Os laboratórios são bons, o que disponibiliza aos alunos um ótimo 

material dentro do que lhes é permitido, o que poderia melhorar é a climatização do 

ambiente. 
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15. Bons laboratórios e atendimento para a realização das aulas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto aos espaços da 
FACEM – quadra, campo, piscina e demais espaços esportivos. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Bons espaços. 

2. Tem um bom espaço para serem desenvolvidas as atividades. 

3. Fui apenas algumas vezes à quadra, nos demais espaços ainda não 

fui. 

4. Espaços amplos que atendem muito bem as necessidades da 

instituição. 

5. Não utilizamos. 

6. Excelente. 

7. Muito bom, tem muito espaço para as atividades. 

8. Quadra e piscina têm um amplo espaço para as atividades práticas, 

porém no campo é necessária uma melhoria. 

9. Muito bom para a prática e ensino de esportes e atividades. 

10. Gosto muito do espaço físico da faculdade, e dos materiais que são 

disponibilizados para as nossas práticas. Temos tudo, desde dardos do atletismo, 

raquetes de badminton, frequencímetros, esteira para testes físicos... do básico ao 

avançado. 

11. Tem os materiais básicos necessários e até alguns mais avançados 

para vivência acadêmica. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto aos espaços da 
FACEM – sala de aula. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Estou satisfeita. 

2. Muitas vezes temos problemas com ar condicionados e projetores. 

3. Ótimo. 

4. Estrutura boa. 

5. A decoração infantil faz com que perca um pouco o clima acadêmico, 

porém dentro do possível estamos sendo bem alocados para as aulas. 

6. O espaço da sala de aula comporta muito bem a turma em que estou 

inserida. 

7. Salas climatizadas, de vários tamanhos para atender de acordo com a 

necessidade, cadeiras poderiam ser mais confortáveis. 

8. Todas as salas com ar condicionado, data show funcionando. 

9. Adequado às nossas necessidades. 

10. Salas maiores com melhor refrigeração. 

11. A sala de aula é boa, o que poderia ser melhorado é o sistema de 

multimídia que apresenta problemas às vezes. 

12. Só precisa melhorar em relação aos retroprojetores que às vezes 

deixam a desejar e sobre as carteiras, trocar as cadeiras por maiores. 

13. Salas sempre limpas e organizadas. 
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Figura 76 – Grau de satisfação dos acadêmicos quanto aos espaços da 
FACEM – cantina. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Parece bem organizado. 

2. Não vejo problema. 

3. Não utilizo esse setor. 

4. Mais comida. 

5. Também poderia ser melhor. 

6. Mais espaços. 

7. Ótimo. 

8. Utilizo muito pouco. 

9. Não tenho nada a reclamar. 

10. Não há diversificação de alimentos e os preços são compatíveis. 

11. Sou bem atendida mas o espaço é ainda pequeno pela quantidade de 

acadêmicos que frequentam a cantina. 

12. Melhorou bastante. 

13. Podem melhorar. 

14. Nada a sugerir. 

15. Bom. 

16. É pequeno. 

17. Estou satisfeita. 

18. Melhorar variedade e valor. 

19. Oferecer mais opções de alimentos saudáveis. 
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Figura 77 – Grau de satisfação dos acadêmicos em relação à 
disponibilidade dos materiais e equipamentos para as aulas práticas. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Nossas aulas têm sido em campo. 

2. Todas as vezes que usamos foi muito bem aproveitado. 

3. Ótimo. 

4. Muito bom, sempre que preciso tudo estava certo. Satisfeito. 

5. Bom. 

6. Excelente. 

7. Mais aulas. 

8. Sempre supriu minhas necessidades. 

9. Pode melhorar. 

10. A melhorar. 

11. Suficiente. 

12. Tem tudo que precisamos. 

13. Bom. 

14. Atende todas as necessidades até o momento. 

15. Os materiais que precisamos estão sempre disponíveis aos alunos, 

mesmo quando não são utilizados em aulas, quando precisei de materiais da 

faculdade para apresentação de trabalhos, eu tive disponibilidade dos mesmos. 

16. Muito bom para nosso aprendizado. 

17. Atende à demanda para demonstração das aulas. 
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18. Todos os equipamentos utilizados nas aulas práticas são ótimos, 

alcança os objetivos da aula. 

19. Pode melhorar. 

20. Tem sempre bolas e equipamentos de qualidade. 

21. Satisfeito. 

22. Sempre materiais em bom estado de utilização e ótima qualidade. 

23. Temos de tudo, não falta nada para nossas aulas práticas. 

24. Bom, poderia aumentar. 

25. Por enquanto nunca faltou. Sempre consegui fazer trabalhos e aulas 

práticas. 

 

PROFESSORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 – Grau de satisfação dos professores quanto à infraestrutura 
física da biblioteca 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 79 – Grau de satisfação dos professores quanto aos espaços da 
FACEM (laboratórios, campos esportivos, quadra, piscina, salas de 
aula e outros) utilizados pelo seu curso. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

 

1. Temos o espaço suficiente para atender nossas necessidades. 

2. Entendo que, estamos passando por mudanças e que, em breve, 

iremos para nossas instalações definitivas. 

3. O laboratório de Estética necessita de um espaço maior para 

desenvolver as atividades. 

4. Bom. 

5. Todos bem conservados e mantidos com cuidado. 

6. Não verifico no momento carências neste sentido. 

7. Sabemos das limitações, a construção do novo campus será de 

fundamental importância para o crescimento da instituição. 

8. Os espaços, a princípio, são suficientes para atender a demanda. 
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COLABORADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 – Grau de satisfação dos colaboradores quanto aos espaços 
da FACEM (laboratórios, campos esportivos, quadra, piscina, 
biblioteca, salas de aula e outros). 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

EX-ALUNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 81 – Grau de satisfação dos ex-alunos quanto aos espaços da 
FACEM (laboratórios, biblioteca, sala de aula, cantina, quadra, campo, 
piscina e demais espaços esportivos) 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
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Figura 82 – Grau de satisfação dos ex-alunos em relação à 
disponibilidade dos materiais e equipamentos para as aulas práticas. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 
 

SOCIEDADE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Grau de satisfação da sociedade quanto aos espaços da 
FACEM – laboratórios, biblioteca, quadra, campo, piscina, demais 
espaços esportivos e salas de aula. 
Fonte: Dados levantados da avaliação institucional 2017 

 

Justificativas: 

1. Neste momento a estrutura é boa, porém em relação ao espaço deixa 

um pouco a desejar, mas percebo a preocupação em relação a isso. 

2. Deve haver melhorias em laboratórios e biblioteca. 

3. Bem estruturado. 
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4. Pode melhorar. 

5. A estrutura está melhorando e sendo ampliada nos últimos três anos. A 

FACEM está investindo bastante na melhoria da estrutura para os seus alunos. 

6. Atendem as atividades práticas necessárias. 

7. A estrutura melhorou muito e vai ficar melhor quando o novo campus 

ficar pronto. 

8. As salas de aulas são climatizadas e bem equipadas. Os laboratórios 

têm equipamentos que possibilitaram realizar as atividades propostas. 

9. Possui salas e laboratórios capazes de recepcionar com qualidade os 

alunos. 

10. Possui uma boa infraestrutura. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS E DAS AÇÕES 

 

No Eixo 1 foram avaliados o Planejamento e a Avaliação Institucional. Na 

Dimensão 8, observou-se que a grande maioria dos participantes avaliou de regular 

a excelente a divulgação da avaliação institucional.  

De 2015 a 2017 o processo de divulgação, aproveitando as sugestões de 

seus participantes, evoluiu, atingindo todos os segmentos que fazem parte da 

Instituição (colaboradores, professores, acadêmicos, egressos e sociedade). Antes, 

a autoavaliação somente era divulgada através do sistema de endomarketing, 

evoluiu para o uso do site, do e-mail, do facebook, do whatsapp, cartazes, reuniões 

de líderes e de professores. É importante ressaltar que a presença da CPA junto aos 

acadêmicos contribuiu para uma divulgação mais ampla e a participação de 

coordenações, direção e professores definiu uma maior participação dos envolvidos 

no processo.  

Ao analisar os resultados e sugestões, percebe-se que é necessário 

aproveitar espaços de divulgação como congressos, cursos e mídias de 

comunicação de massa para conseguir maior participação.  

A intenção em 2018 é aproveitar cada vez mais estes veículos de 

comunicação e momentos de troca de conhecimento para efetivar uma 

autoavaliação mais ampla, sem perder participação em segmentos onde ela já era 

satisfatória, para que este processo torne-se natural e cotidiano. Uma importante 

sugestão foi a abertura de debates para acadêmicos e demais interessados, a fim de 

que o processo avaliativo seja cada vez mais dinâmico e efetivo. 

Apesar de todos os esforços, ficou claro que os avisos repassados por 

professores, murais, membros da CPA, líderes e demais integrantes da comunidade 

acadêmica não conseguem atingir a todos. 

Ressalta-se, desta maneira, a importância de atender as colocações feitas 

pelos participantes, pois são eles que têm ou não acesso às informações e podem 

avaliar de maneira mais eficaz todo o processo.  

Ao final, foi avaliado que o planejamento, realização e resultados da 

avaliação institucional foi satisfatório e se desenvolveu no decorrer dos três anos de 

2015 a 2017. 
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No segundo Eixo, Desenvolvimento Institucional, Dimensão 1, avaliou-se a 

missão e o plano de desenvolvimento institucional, desta forma é possível verificar 

que a FACEM cumpre sua missão que foi reestruturada em 2016 e passou a ser 

“promover a formação humana e profissional, pautada na qualidade e inovação, 

como referência em Ensino Superior”. Não houve surpresa no resultado deste 

quesito, pois é opinião geral expressa nos últimos três anos que a instituição 

preocupa-se em cumprir com excelência seus objetivos. 

Em 2015 e 2016, a avaliação questionou sobre a imagem que os 

participantes tinham da instituição, atingindo excelentes resultados, com 

apontamentos que variavam desde a observação do crescimento da instituição, sua 

preocupação em sempre melhorar os aspectos pedagógicos, a infraestrutura, a 

organização de suas ações, a continuidade da formação docente, aspectos que 

auxiliaram na projeção da faculdade a nível municipal e estadual e apontamentos 

sobre a qualidade dos cursos oferecidos. 

Sempre objetivando uma avaliação ampla, em 2017, a avaliação modificou 

um pouco o questionamento para que os participantes pudessem apontar o que, 

além do elencado no parágrafo anterior, poderia ser feito para melhorar a imagem 

que o participante tem da instituição. Com maior participação, a devolutiva apontou 

elogios ao ótimo espaço que a IES já oferece, chamando a atenção para a 

necessidade constante de manutenção de ar-condicionado, bebedouros, carteiras 

de sala, organização de horários e eventos, acesso à informações institucionais, 

possibilidade de avaliação contínua dos professores, expectativas em relação à 

construção do novo campus, maior incentivo à pesquisa científica, aumento dos 

projetos de extensão, divulgação das ações acadêmicas em todos os cursos. Todos 

os dados elencados oferecem subsídios para uma ação mais direcionada em 2018, 

envolvendo direção, coordenação, professores e demais membros da comunidade 

acadêmica.  

Foi apontado que aulas que associam a teoria à prática melhoram a 

aprendizagem e foram elogiadas as aulas 100% presenciais que a faculdade 

oferece, o que mostra que os aspectos pedagógicos estão atingindo seus objetivos. 

A infraestrutura foi apontada como elemento imprescindível para a aprendizagem. 

Da mesma forma, compartilhar os espaços com uma escola de formação básica 
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compromete o “ar” de ensino superior que os acadêmicos buscam na faculdade, 

aspecto que será melhorado com a construção do novo campus. 

Os egressos e membros da sociedade mantêm a avaliação positiva da 

imagem da FACEM e apontam, desde anos anteriores, a importância do acadêmico 

poder continuar estudando através da oferta dos cursos de extensão e de pós-

graduação. 

Ainda no segundo Eixo, na Dimensão 3, no que se refere à responsabilidade 

social da instituição, desde 2015, os participantes avaliavam muito bem as 

atividades interdisciplinares, mesmo que delas não tivessem participado ativamente, 

pois percebiam sua importância para a projeção social da FACEM. Em 2016, foi 

verificado que egressos e sociedade não tinham total conhecimento do que era 

desenvolvido, ou se sabiam da atividade não a identificavam como de 

responsabilidade social. Desta forma, em 2017, foram elencadas as atividades 

desenvolvidas para que se pudesse verificar qual é mais conhecida socialmente. O 

trote solidário figura como atividade mais conhecida, seguida pela Clínica Escola, 

pelas atividades de construção de parques infantis com material reciclável e pelo 

projeto de bolsa social. De maneira geral, ao serem identificados, todos os projetos 

tiveram pontuação. O que se pode verificar é que os envolvidos nem sempre 

identificam os objetivos da atividade desenvolvida, sua maior preocupação é a 

participação, deve-se melhorar a estruturação destas atividades e ressaltar sua 

importância social para que os envolvidos reconheçam seu papel cidadão. 

Foi identificado, já em 2016, que é necessária uma maior divulgação dos 

incentivos dados aos que almejam participar de congressos científicos e fazer 

publicações, com a interferência da direção, coordenação e professores, este 

aspecto não foi mais apontado em 2017, mostrando que as estratégias para 

melhorar este aspecto atingiram seus objetivos. 

A política de concessão de bolsas sempre tem um questionamento exclusivo 

e sempre é muito bem avaliada, com constantes solicitações de ampliação deste 

projeto, é necessária mais divulgação deste processo para que os membros da 

comunidade acadêmica possam entendê-lo e participar de sua divulgação e de seus 

benefícios. Em 2017, foram registrados elogios sobre a eficácia do projeto, uma vez 

que alguns profissionais, hoje, atuam no mercado de trabalho devido a terem sido 

contemplados pelo projeto de bolsas e poderem cursar o Ensino Superior. 
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Em 2016, a IES questionou sobre a atuação dos profissionais formados pela 

FACEM que já atuavam no mercado de trabalho e os maiores elogios foram 

elencados aos profissionais de Educação Física, mostrando a grande visibilidade 

destes egressos. Em 2017, já não houve esta diferenciação e a maioria dos 

participantes avaliou a atuação profissional como ótima, indicando a oportunidade de 

emprego conquistada em multinacionais, o que é considerado um diferencial, pois só 

os mais qualificados conseguem tal oportunidade.  

No Eixo 3, Políticas Acadêmicas, na Dimensão 2, já em 2015, a IES 

identificou que a imagem que os acadêmicos tinham das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão era muito positiva, procurou saber também quais meios e 

recursos de pesquisa os acadêmicos e professores tinham acesso. Um número 

significativo dos dois segmentos tinha acesso à internet fora da faculdade e ambos 

utilizavam o acervo da biblioteca, as atividades de estudo e pesquisa estavam assim 

bem amparadas. Nos resultados sobre a quantidade de tempo dedicado aos estudos 

fora da faculdade, observou-se que este aspecto poderia ser melhorado, a fim de 

aumentar a qualidade de aprendizagem e tornar o acadêmico mais independente em 

sua trajetória no Ensino Superior. Estes resultados permaneceram em 2016, o que 

levou a instituição a questionar os participantes, em 2017, sobre ações a serem 

desenvolvidas para incentivar o estudo, a pesquisa e a leitura além do que já era 

feito em sala de aula. Os participantes elogiaram o que já é desenvolvido 

(questionários, conteúdo bem trabalhado, exercícios, congresso, visitas em clínicas 

e empresas, cursos de extensão, incentivo à leitura...) e sugeriram mais palestras, 

trabalhos de pesquisa, abertura de novos cursos e intensificação das atividades 

práticas. Percebe-se que a procura pelo conhecimento aumentou e que os 

envolvidos utilizam mais recursos como a biblioteca e fontes científicas de pesquisa. 

Ao ler os dados elencados, é possível perceber o quanto a faculdade tem acertado 

ao cobrar qualidade nas atividades e como os anseios de seus acadêmicos vêm de 

encontro aos objetivos de suas ações. 

Nos demais questionamentos, foram apresentados dados que avaliam bem 

os cursos de extensão realizados, e ficou claro que os egressos ainda não 

participam desta atividade oferecida pela IES, é necessário divulgar mais para atingir 

estes profissionais. 
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Ao solicitar sugestões sobre cursos de extensão em 2018, foram apontados 

cursos dentro da área de atuação das graduações oferecidas pela instituição, o que 

mostra o aumento de interesse pelo estudo. 

A maioria dos participantes avalia como ótimo o grau de satisfação com os 

professores do seu curso, resultado que vem se repetindo inclusive entre os 

egressos que já têm a oportunidade de utilizar o conhecimento adquirido durante a 

formação acadêmica. Parte deste sucesso se deve à continuidade da formação 

docente oferecida pela instituição, sempre preocupada com os aspectos 

pedagógicos. 

Fica clara a preocupação docente, ao longo destes três anos, com a 

preparação das aulas, para oferecer qualidade de aprendizagem. Também é 

possível perceber o uso de diferentes meios e recursos pedagógicos para o 

desenvolvimento das disciplinas. Isto reflete o intenso trabalho de formação didática 

desenvolvido pela faculdade nas Semana Pedagógicas e nos cursos de formação 

continuada.  

As atividades de formação científica, como o trabalho interdisciplinar, foram 

apontadas, nos três anos, como importantíssimas para a formação integral do 

acadêmico, reconhecem como são bem preparados para o momento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e como palestras e demais oferecem temas atuais e de 

relevância regional. Vale ressaltar que foi solicitado o aumento destas atividades, a 

fim de reforçar a aplicação do conhecimento e o desenvolvimento da oralidade, 

antecipando vivências do mercado de trabalho e das situações do cotidiano. 

Em 2016 foi sugerido fazer intercâmbio com acadêmicos de outras 

instituições, ainda não houve oportunidade de colocar esta sugestão em prática. 

Em 2017, os professores foram questionados sobre que ações poderiam ser 

desenvolvidas para incentivar o estudo dos acadêmicos em sua disciplina. Os 

professores elencaram a conscientização a respeito da importância da disciplina, 

desenvolvimento de atividades práticas, elaboração de resenhas e trabalhos 

científicos e incentivo da leitura entre outros. Também declararam que se sentem 

satisfeitos em relação ao apoio recebido da direção e coordenação para o 

desenvolvimento das atividades de sua disciplina. Isto denota que o trabalho é 

desenvolvido com tranquilidade e tem maior chance de sucesso, o que já foi 

apontado pelos acadêmicos. 
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A sociedade apontou, em 2017, que é necessária maior divulgação dos 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão oferecidos pela FACEM, quem já 

conhece e participou, avalia muito bem, mas uma grande parcela ainda desconhece 

o que a instituição oferece e sugeriram mais opções na área de Agronomia para 

2018. 

A IES preocupou-se em avaliar o que incentivaria egressos e sociedade a 

voltarem para os estudos e a sugestão da maioria foi oferecer um curso de mestrado 

na área de Agronomia. 

Na Dimensão 4, foi que professores, acadêmicos, colaboradores, 

professores, ex-alunos e sociedade avaliassem os meios e recursos de 

comunicação utilizados pela FACEM para divulgação de suas ações na sociedade. 

Os participantes avaliaram expressam satisfação desde 2016 e suas sugestões 

foram sendo utilizadas ao longo destes três anos. A instituição passou a utilizar o 

facebook além do site e aumentou a propaganda nas mídias sociais. Ao 

comentarem o que já é utilizado, foi dado um retorno positivo, os meios de 

comunicação utilizados atingem seu objetivo. Foi observado, em 2016, que era 

preciso aumentar a divulgação em outras cidades, as informações ainda eram 

insuficientes, na visão dos avaliadores, em locais mais distantes, o que impedia que 

a instituição recebesse um número maior de acadêmicos de cidades distantes, esta 

ação já foi desenvolvida em 2017.  

Na Dimensão 4, desde 2015, observa-se que a cada ano os meios e 

recursos de comunicação com a sociedade melhoram e atingem mais os objetivos 

propostos. As sugestões de utilização de mídias sociais, de recursos de marketing, 

utilização de internet, redes sociais e o uso efetivo do site da instituição só 

contribuíram para a melhoria da comunicação, bem como a publicação da revista 

informativa e o uso de outdoors.  

Além disto, atendendo a solicitações, vem sendo estudada a possibilidade 

de adaptar a plataforma para ser mais acessível a dispositivos móveis e maior 

capacidade de armazenamento de informações no sistema web giz. 

É importante ressaltar que o site sempre esteve muito bem avaliado, a 

grande maioria dos participantes em 2017 relatou que o acessa semanalmente a fim 

de manter-se atualizada. Como foi verificado que, mesmo com o uso de recursos 

tecnológicos, alguns acadêmicos têm dificuldade em ter acesso à informação, a 
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faculdade mantém os recursos tradicionais como avisos em sala, informativos em 

murais e isto é considerado ótimo pelos acadêmicos. 

Percebeu-se pela devolutiva dos egressos em 2017 que ainda é necessário 

investir em qualificação e formação dos colaboradores, uma vez que foi apontado 

que ainda há discrepância de informações repassadas aos acadêmicos pelos 

diferentes setores, a questão da comunicação precisa ser sempre trabalhada. 

Vale ressaltar que na preocupação por melhorar a comunicação com os 

integrantes da comunidade acadêmica foi questionado quais os documentos e 

regulamentos institucionais disponibilizados no site e na biblioteca são lidos e os 

dados mostram que somente há preocupação acadêmica em ler regulamentos e 

orientações de trabalhos, não apontaram que ocorre a leitura de documentos 

importantes como contratos, regimentos, manuais ou relatórios como o da avaliação 

institucional. É preciso traçar estratégias para que estes documentos também sejam 

lidos pela comunidade acadêmica. 

Na Dimensão 9, ao longo dos três anos, observou-se que os acadêmicos, 

professores, egressos e sociedade sentem-se bem atendidos nos diferentes setores 

da instituição. Houve indicação de que setores como a secretaria acadêmica, o 

financeiro e a recepção tinham problemas pontuais de atendimento. A própria 

sugestão de formação continuada dos colaboradores foi sendo executada e sanando 

os apontamentos, a avaliação destes setores melhorou e, em 2017, a instituição 

também interferiu no número de pessoas que atendiam, principalmente no setor 

financeiro, em dias de maior movimento. 

Os problemas que ocorriam no setor do xérox foram atendidos e o nível de 

satisfação aumentou e a biblioteca sempre é o setor melhor avaliado, os membros 

da comunidade acadêmica sentem-se acolhidos e bem auxiliados pela equipe da 

biblioteca. 

O atendimento na ouvidoria também foi melhor avaliado em 2017, procurou-

se intensificar a ação junto a professores, líderes e acadêmicos para que percebam 

a importância deste setor para o bom andamento da faculdade. 

As coordenações e a direção acadêmica sempre estão bem avaliadas, os 

que recorrem a estes setores (professores e acadêmicos) ressaltam a facilidade de 

acesso, o retorno ágil, o carinho e atenção com que são tratados e a preocupação 

em resolver as diferentes situações. 
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Da mesma maneira, os egressos avaliam de forma regular o atendimento 

nos diferentes setores e é necessário investigar o que pode ser melhorado para que 

esta relação se torne mais satisfatória. 

No Eixo 4, Políticas de Gestão, Dimensão 5, é importante ressaltar os 

apontamentos a respeito do visível crescimento da instituição de 2015 a 2017. 

Muitos elogios foram direcionados por professores, colaboradores, egressos 

e sociedade às atividades de integração, incentivo à formação docente, acadêmica e 

para colaboradores. A organização das atividades também foi bem avaliada, com 

apontamentos de que é sempre possível melhorar. 

Na Dimensão 6, é clara a preocupação com o bem estar dos membros da 

comunidade acadêmica e a instituição é muito bem avaliada como local para 

trabalhar, professores e colaboradores sentem-se apoiados e incentivados. 

Todos os membros da comunidade acadêmica avaliam que é necessário 

investir continuamente na ampliação da infraestrutura, manutenção de mobiliário, de 

equipamentos e percebem a preocupação da gestão nestes aspectos. A maior 

ansiedade de todos é a respeito da construção do campus novo da FACEM, iniciada 

em 2017.  

Na dimensão 10, a sustentabilidade financeira também é avaliada de forma 

positiva por todos, sentem-se ouvidos, bem atendidos e os colaboradores e 

professores elogiam a preocupação da instituição com a pontualidade do 

pagamentos dos encargos e salários. Além disso, é considerada ótima a 

preocupação da instituição com aspectos como superação do corpo docente e dos 

funcionários e com a seleção de profissionais capacitados para os diferentes 

setores. 

Os benefícios oferecidos a professores e colaboradores, como bolsa de 

estudo para os filhos de funcionários, plano de saúde, cartão comércio e outros, são 

apontados como importantes incentivos. 

Da mesma forma, os ex-alunos avaliam que financiamentos acessíveis e 

descontos recebidos quando efetuam os pagamentos nos prazos são incentivos que 

chamam a atenção para os cursos oferecidos pela FACEM. 

A seriedade na gestão dos bens patrimoniais e financeiros já era apontada 

em 2016, como fator que eleva a credibilidade da instituição junto à sociedade 

organizada no município de Sorriso e região. 
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No Eixo 5, Infraestrutura Física, Dimensão 7, a grande maioria dos 

participantes vem, desde 2015, fazendo apontamentos em relação à necessidade de 

aprimorar os espaços, avaliando com alto grau de satisfação laboratórios, biblioteca, 

quadra, campo, piscina, demais espaços esportivos e salas de aula. Foi solicitada 

avaliação para o espaço da cantina que é terceirizada e que também foi bem 

avaliada, com apontamentos relacionados a cardápio e preços mais acessíveis.  

Nos apontamentos, as laboratoristas foram elogiadas, a estrutura física foi 

avaliada como satisfatória e os alunos que utilizam os laboratórios registraram o 

quanto estes espaços e a biblioteca fazem a diferença no processo de ensino e 

aprendizagem. Sugeriram melhorias como o aquecimento da piscina, a distribuição 

dos alunos em salas, manutenção de mobiliário e equipamentos. Com o crescimento 

da instituição os acadêmicos já foram apontando sobre melhorias nos materiais de 

Educação Física e nos laboratórios, principalmente o de Tecnologia em Estética e 

Cosmética. 

De maneira geral, a comunidade acadêmica avalia bem os espaços da 

faculdade e não deixa de expressar sua ansiedade em relação à construção do novo 

campus da FACEM, ressaltando a necessidade de um olhar cuidadoso para a 

infraestrutura que já é oferecida. 
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4 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

Como parte da dinâmica da avaliação institucional da FACEM e após a 

apresentação à equipe gestora do relatório elaborado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), em reunião conjunta, foi proposto o plano de ações abaixo que 

está exposto de forma a analisar a evolução das ações de 2015 a 2017, levando em 

consideração o que é proposto pelo PDI. 

É importante ressaltar que muitas das ações já foram concluídas, pois 

faziam parte do planejamento estratégico da IES, só que no momento em que foram 

liberados os questionários on-line ainda não estavam concluídas. 

 

PLANO DE AÇÕES PRAZO 
 

1) Reforçar o programa de preparação continuada de 

professores.  

Nesse sentido a FACEM mantém um programa de 

preparação continuada de professores que prevê temas 

como: Didática do Ensino Superior; A Avaliação como 

processo; Feedback em Sala de Aula; A 

Responsabilidade Social do integrante da FACEM; 

Planejamento; Semana Pedagógica; Minicursos dentro 

das diversas áreas do conhecimento como por exemplo 

LIBRAS; Incentivo para participação de Congressos e 

Publicações Científicas entre outros.  

 

Contínuo  

2) Abertura de novos cursos na IES.  

A FACEM, sempre buscando atender às demandas 

sociais, conseguiu a autorização, em 2015, de um novo 

curso de Gestão de Recursos Humanos, que esteve em 

pleno funcionamento em 2016, ano em que conquistou a 

autorização de dois novos cursos de Administração e de 

Tecnologia em Logística, que estiveram em pleno 

funcionamento em 2017. 

Em 2017 foi autorizado, no segundo semestre o 

funcionamento do curso de Psicologia. 

 

Contínuo  

3) Construção de um campus próprio da FACEM. 

Como uma necessidade estratégica a FACEM está 

dando os passos para a construção de um novo campus 

com moderna infraestrutura e capacidade para ampliar a 

oferta de cursos nas áreas de ciências técnicas, saúde e 

Foi dado início 

em 2017, conforme 

previsão. 
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educação que precisam de uma infraestrutura de 

laboratório muito volumosa, além de melhorar a 

qualidade do ensino oferecida nos cursos já existentes, 

que vai atender as solicitações relacionadas à 

infraestrutura que foram apontadas nas avaliações de 

2015, 2016 e 2017. 

 

4) Reavaliação contínua das políticas de ensino – 

aprendizagem.  

A FACEM a partir de seus processos de 

autoavaliação, direcionados pela CPA e pelo estudo e 

avaliação sistemática de seus cursos, atendida pelos 

respectivos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) 

reavalia constantemente as políticas de ensino – 

aprendizagem.  

Desta forma, percebe a necessidade de oportunizar 

mais atividades de campo, práticas, minicursos e 

abertura de cursos de extensão que propiciem a 

atividade de aplicação do conhecimento e a oralidade. Já 

aproveitando sugestões elencadas na autoavaliação de 

2017, no final do ano, os acadêmicos participaram de um 

projeto piloto no qual puderam responder a um 

questionário, de cunho organizacional e pedagógico, 

avaliando as disciplinas e professores. Da mesma forma, 

desde 2016, ocorrem constantes reuniões de líderes, 

para que sejam apontadas as situações emergenciais 

que necessitam de atenção. 

 

Contínuo 

5) Manutenção dos sistemas multimídias e ar 

condicionado instalados em todas as salas para que 

sejam facilitados os processos de ensino – 

aprendizagem.  

É necessária a constante manutenção para manter o 

patrimônio e as excelentes condições dos recursos e da 

infraestrutura. 

 

Contínuo 

6) Abertura de cursos de pós-graduação lato sensu 

nas áreas dos cursos de graduação oferecidos pela 

FACEM e afins, para que os graduandos e membros 

da comunidade possam dar continuidade à sua 

formação. 

 

 

Em andamento 
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7) Oferecimento de cursos e palestras de formação 

continuada para colaboradores dos diversos setores 

da instituição, principalmente no setor administrativo 

para atender cada vez mais ao público e construção 

do Plano de Carreira, Cargos e Salários da 

Instituição. 

 

Contínuo 

8) Divulgação e marketing. 

A instituição vem há dois anos investindo neste setor 

para suprir as demandas de comunicação com a 

comunidade.  

Desde 2016, a instituição optou pelo outdoor 

permanente em pontos estratégicos, uma forma de 

divulgação social que atinge a maioria do seu público 

alvo. 

Em 2017, passou a ser utilizado o facebook e estão 

sendo analisadas as demais redes sociais. 

Foi intensificada a divulgação do processo de 

concessão de bolsas da FACEM para atender as 

colocações elencadas pela avaliação 2016. 

 

Contínuo 

9) Divulgação científica. 

Buscando uma divulgação mais ampla do 

conhecimento científico produzido por acadêmicos e 

professores, a FACEM, em 2016, já editou o primeiro 

número da Revista Científica on line e, em 2017, no 

segundo semestre, foi realizado o I Congresso Nacional 

da Faculdade Centro Mato-grossense (CONFAC), evento 

em que foi inserida a Mostra Científica que já ocorre 

desde 2012. 

 

Contínuo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a conclusão dos relatórios da CPA dos anos anteriores, 

reafirmamos a importância da avaliação institucional como um processo de gestão 

acadêmica, pois tem caráter formativo e visa promover a qualidade da oferta 

educacional em todos os sentidos. 

Por isso, o resultado da avaliação foi passado para todos os coordenadores, 

através da Direção Geral e da presidente da CPA, para que estes, com o 

conhecimento oferecido pelos dados apresentados, possam trabalhar com o grupo 

de forma mais próxima e individualmente, podendo também ajudar no 

acompanhamento e na avaliação das atividades ou na solução para as dificuldades 

encontradas. Foi sugerido um trabalho em forma de oficina para analisar situações 

problema, o que já foi realizado com sucesso em 2017 na Semana Pedagógica com 

professores e em reunião de líderes. 

A cada ano, percebemos que este trabalho vem contribuindo de forma 

significativa para o crescimento da nossa instituição, seja em termos de ensino 

aprendizagem, infraestrutura, oferta de novos cursos, gestão e formação 

permanente de todos os setores para que realmente ocorra o aperfeiçoamento do 

desempenho da instituição a partir de uma ação democrática, participativa e 

transparente.  

Vale ressaltar que muito do que foi solicitado pelos acadêmicos, professores 

e colaboradores, já está sendo atendido, isto é um processo contínuo. Sendo assim, 

é correto afirmar que a autoavaliação cumpriu adequadamente o seu papel, 

permitindo identificar problemas, corrigir erros e introduzir mudanças que signifiquem 

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

social. 

Através dos dados elencados na avaliação institucional podemos afirmar que 

as reuniões de líderes com coordenação, ouvidoria, CPA e direção acadêmica no 

decorrer de 2016 e 2017 foram muito produtivas, uma vez que os apontamentos 

feitos pelos líderes nestes momentos não voltaram a ser sinalizados na avaliação, o 

que demonstra que o discutido possibilitou soluções imediatas para os problemas, 

não gerando acúmulo dos mesmos. 
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Também é importante comentar que, algumas sugestões dos acadêmicos, 

como a avaliação dos professores e das disciplinas já aconteceu como projeto piloto 

no final de 2017 e que será melhorado e intensificado em 2018, a fim de que direção 

e coordenação possam fazer apontamentos aos professores na busca da excelência 

do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Percebemos, através deste instrumento, a importância da gestão da IES 

estar atenta e ter a capacidade de OUVIR  o que professores, colaboradores, 

acadêmicos, egressos e comunidade têm a lhe dizer, pois só desta forma 

conseguimos identificar os verdadeiros problemas, corrigir os erros, traçar 

alternativas e sempre procurar melhorias que contribuam para o crescimento da 

instituição. 

Observando os relatórios anteriores, percebemos que os apontamentos 

feitos indicaram problemas que foram solucionados de forma permanente, o que 

reafirma a eficácia das ações planejadas e executadas a partir dos dados levantados 

pela avaliação institucional. Em alguns casos, como o citado na manutenção da 

estrutura física e dos equipamentos, o olhar atento dos envolvidos impede que 

problemas maiores surjam, uma vez que a comunicação das necessidades 

possibilita uma ação mais imediata e eficaz. 

Com o crescimento da IES, novas situações apareceram e há o empenho 

dos envolvidos em solucioná-las. 

Portanto, a avaliação institucional vem, a cada ano, ocupando um espaço 

significativo dentro do planejamento, execução de ações e, analisando os relatórios 

de 2015, 2016 e os dados elencados em 2017, fica claro o aprimoramento e 

crescimento de todos os setores da IES. 

 

 


