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I.

DADOS INSTITUCIONAIS
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I.

INTRODUÇÃO

A Autoavaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES, Lei 10.861, 2004) e visa a melhoria da qualidade da educação
superior e o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das
instituições de educação superior.
Divide-se em duas modalidades:
Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC), compostas por membros externos,
pertencentes à comunidade acadêmica e científica, tendo como referência os padrões de
qualidade para a educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios
de auto avaliação.
Avaliação interna ou Autoavaliação – realizada pela Comissão Própria de Avaliação
(CPA) de cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da auto avaliação
institucional da CONAES.
A auto avaliação tem como objetivos principais:
1. Produzir conhecimentos;
2. Discutir os sentidos do conjunto de atividades e finalidades da IES;
3. Identificar as causas de seus problemas e suas deficiências;
4. Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e
técnico-administrativo;
5. Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;
6. Tornar mais efetiva a vinculação da IES com a comunidade;
7. Avaliar a relevância científica e social de suas atividades e produtos;
8. Prestar contas à sociedade.
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A auto avaliação compreende um auto estudo, tendo como referência as dez dimensões de
avaliação institucional do Sinaes. É um processo dinâmico por meio do qual a instituição
busca e constrói conhecimento sobre sua própria realidade, ao sistematizar informações,
analisar coletivamente os significados e identificar pontos fracos e pontos fortes e propor
estratégias de superação de problemas. A avaliação interna ou auto avaliação é, portanto,
um processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões
que definem a Instituição.
O processo de auto avaliação da IES é consolidado no Relatório de Auto avaliação
Institucional, que tem por finalidade promover a cultura de auto avaliação e subsidiar os
processos de avaliação externa. A avaliação externa exige a organização, a sistematização e
o inter-relacionamento do conjunto de informações quantitativas e qualitativas existentes
na FACITEC, que se tornam visíveis ao serem disponibilizadas no Relatório. Uma visão
externa à IES pode corrigir eventuais erros de percepção, atuando como um instrumento
cognitivo, crítico e organizador das ações da instituição e do MEC.
Para colaborar com as IES nesse processo, a Diretoria de Avaliação da Educação Superior
(DAES/INEP), com a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES), sugeriu um roteiro para a elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional
(Nota Técnica N° 65 2014). Esse roteiro foi a base para a construção deste Relatório Parcial
de Autoavaliação da FACITEC, referente ao ano de 2017, com adaptações necessárias ao
momento de transição em que nos encontramos. Transição que se refere às mudanças dos
procedimentos de avaliação mas, principalmente, na gestão e organização da CPA da
FACITEC.
Este relatório é o primeiro de uma série de quatro que serão elaborados pela atual CPA, no
período de março de 2017 a 31 de março de 2020, sendo assim, é um exercício que pretende
ser aprimorado. Mesmo com limitações, a expectativa é que contribua para dar visibilidade
ao trabalho e a dedicação das pessoas que participam e constroem a FACITEC, buscando a
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excelência e qualidade na formação profissional, aliada ao compromisso institucional com
a inclusão social, a ética, o pensamento crítico, a produção de conhecimentos e a cidadania.

II.

METODOLOGIA

2.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA
A Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior em 2004,
determina que a autoavaliação institucional deve ser conduzida pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA), constituída “por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior,
ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos
os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a
composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos”. A CPA tem “atuação
autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de
educação superior”.
Os objetivos da estruturação da CPA compreendem:


atender a demanda crescente das atividades relacionadas a auto avaliação e a
avaliação externa realizada pelo MEC;



promover a institucionalização da autoavaliação em todas as áreas da Instituição;



ampliar a pesquisa de material analítico a ser utilizado nos relatórios anuais de
autoavaliação;



possibilitar à comissão ter uma percepção melhor sobre o curso de graduação que
são oferecidos;



estabelecer uma comunicação mais efetiva com a coordenação de curso.

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba
(FACITEC) está assim constituída por 5 (cinco) membros titulares nomeados por Portaria,
sendo:
a) 2 (dois) servidores docentes, sendo um presidente da CPA e outro representante docente;
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b) 1 (um) servidor técnico-administrativo em educação;
c) 1 (um) representante discente;
d) 1 (um) representante da sociedade civil.
A Comissão tem as seguintes atribuições:
I – sistematizar as informações sobre a Faculdade e seu curso de psicologia, visando à
implementação dos processos avaliativos definidos no Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES);
II – examinar os resultados dos processos internos de avaliação institucional vinculados ao
SINAES e emitir parecer a respeito dessa matéria, para conhecimento da comunidade
universitária e da sociedade;
III – solicitar à Diretoria de Avaliação Institucional da FACITEC a realização de estudos com
a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre os aspectos da Educação Superior que
interferem nos processos acadêmicos e na qualidade dos cursos oferecidos pela Instituição;
IV – submeter aos colegiados superiores da FACITEC os projetos de auto avaliação
institucional e o relatório final.
Foram avaliados os 5 eixos propostos pelo SINAES com as 10 dimensões distribuídas entre
eles, a saber:
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Eixo 3: Políticas Acadêmicas
Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
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Eixo 4: Políticas de Gestão
Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição
Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7: Infraestrutura Física
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba foi
estruturada pela Portaria n° 04/2017 do dia 22 de maio.

III.

DEFINIÇÃO DOS INDICADORES E FONTES

3.1 DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
3.1.1 Dados Institucionais
A Associação Educativa de Janaúba – SOEDUCAR surgiu da necessidade em aumentar seu
raio de ação no sistema de educação em nível superior, é uma Associação civil sem fins
lucrativos com sede e foro à Rua Cirilo Barbosa Nº 18, centro, na cidade de Janaúba, Estado
de Minas Gerais, conforme registro no Cartório do 2º Ofício do Judiciário de notas da
Comarca, registrado sob o nº 490, livro A, de 28 de agosto de 2003.
A SOEDUCAR possui consolidada experiência com o ensino médio e técnicoprofissionalizante, mantendo cursos de formação do Técnico e Auxiliar de Enfermagem,
Técnicos de Segurança do Trabalho, Farmácia e Informática.
A opção pela oferta de cursos superiores é consequência natural do desdobramento das
ações da SOEDUCAR, e está vinculada à ampliação do espectro de atendimento e interesse
pelas classes populares no que concerne à necessidade de aprimoramento de sua formação
profissional, como estratégia para favorecer o acesso aos bens simbólicos e materiais que
instrumentalizam para a inserção social consciente.
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Fazendo jus ao seu projeto de expansão a SOEDUCAR em 2014 propõe a criação da
Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba - FACITEC, um Estabelecimento de Ensino
Superior, de direito Privado, sem fins lucrativos, sediado no município de Janaúba, o qual
pleiteia o seu credenciamento junto ao Ministério da Educação - MEC.
Janaúba representa um polo de desenvolvimento, principalmente nos setores de
agropecuária, saúde, e educação e, situa-se no Norte de Minas. A área de influência da
FACITEC abrangerá ainda 05 cidades circunvizinhas, cuja população é estimada em 150 mil
habitantes.
Juntamente com o pedido de credenciamento da IES FACITEC, foi solicitado autorização
para o curso de Bacharelado em Psicologia, tendo recebido visita in loco no ano de 2015,
obtendo Conceito de Curso 4 (quatro) o que demonstrou um grande comprometimento da
mantenedora. Portaria de Credenciamento nº 129 de 02/02/2017 DOU 03/02/2017 Pág. 3
Seção 1, disponível em: emec.mec.gov.br.com.
A Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba - FACITEC é uma instituição de ensino
superior na cidade de Janaúba, com estruturas acadêmicas independentes a ser junto ao
MEC, no momento apenas com um curso de graduação em Bacharelado em Psicologia,
mantida por uma mesma entidade mantenedora, a Associação Educativa de Janaúba –
SOEDUCAR.
No ano de 2017 conta com 37 alunos matriculados no curso de Psicologia, o corpo docente
está composto por 7 professores com titulação exigida para o curso de graduação,
destacando-se 2 doutores e 2 mestres e 3 especialistas. A formação acadêmica dos
professores varia de acordo com o campo de atuação do curso. Os professores atuam em
regime de trabalho celetista. O corpo técnico administrativo possui ensino médio e/ou
graduação.
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3.2 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO
A CPA constituída em 2017 tem realizado trabalho auto avaliativo da IES. Seu intuito é
avaliar o curso, docentes e instituição da maneira mais transparente possível, respeitando
os prazos previstos.
O Plano de Trabalho da CPA foi elaborado incluindo as atividades previstas, definição de
objetivos, cronograma, distribuição de tarefas, estratégias, metodologia e recursos.
A sensibilização buscou o envolvimento da comunidade acadêmica na construção da
proposta avaliativa por meio da realização de reuniões, palestras e seminários.
Na etapa de desenvolvimento, A CPA reuniu-se periodicamente e buscou sistematizar
demandas/ideias/sugestões para definir os temas prioritários da auto avaliação em 2017.
Foram organizados grupos de trabalho para o levantamento de informações, análise crítica
e elaboração do relatório parcial, discutido na reunião geral da CPA. Em cada grupo de
trabalho, as atividades foram definidas com detalhamento dos temas analisados, fontes de
informação, cronograma e divisão do trabalho.
Para propor os grupos de trabalho, foram analisados os cinco eixos de avaliação do
Instrumento de Avaliação Institucional Externa (2014) e o Roteiro de Auto avaliação
Institucional (2004) elaborados pelo Ministério da Educação (Conaes e Inep) de acordo com
as dez dimensões avaliativas do Sinaes. O objetivo foi estabelecer os conteúdos essenciais
do Relatório de Auto avaliação. Além disso, foram acrescidos temas específicos para a Auto
avaliação da FACITEC.
Na proposta do responsável por cada tema, foi considerada a experiência do professor,
servidor ou estudante com os temas. Cada responsável elaborou um relatório parcial
apresentado e discutido na CPA em agosto e setembro de 2017.
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3.2.1 Atividades da CPA
O início das atividades da nova CPA foi marcado pela realização da primeira reunião de
nomeação dos membros da CPA com o objetivo de promover a discussão e a aproximação
dos diversos atores envolvidos na Auto avaliação.
As reuniões da CPA ocorreram com frequência bimestral (Tabela 1), entre março de 2017 e
dezembro de 2017.
Tabela 1: Ações da CPA no primeiro semestre de 2017 em suas reuniões mensais.
Ações

Meses
Março

Convocação para escolha de x
representação
discente/docente/rep.
Sociedade,
rep.
Técnicoadministrativo para compor a
comissão própria de avaliação
– CPA 2017/2018
Nomeação dos membros CPA
Reunião 1 – apresentação das
atribuições CPA
Reunião 2 – diretrizes da auto
avaliação da IES
Definição da sensibilização
quanto à auto avaliação
Reunião 3 – definição dos itens
a serem avaliados
Reunião 4 – apresentação da
auto avaliação à direção
acadêmica
Reunião 5 – consolidado da
auto avaliação institucional

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

x
x
x

x
x
x

Tabela 1: Ações da CPA no segundo semestre de 2017 em suas reuniões mensais.
Ações
Setembro
Outubro Novembro
Dezembro
Fevereiro
Reunião
1
– x
x
redefinição
de
diretrizes
da
avaliação CPA
Reunião
3
–
x
definição dos itens a
serem avaliados
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Reunião
4
–
apresentação
da
auto avaliação à
direção acadêmica
Reunião
5
–
consolidado da auto
avaliação
institucional

x

x
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3.2.2 Avaliação da Coordenação e Direção do Curso
COORDENAÇÃO E DIREÇÃO DO CURSO
O coordenador do curso está empenhado no desenvolvimento e na qualidade do
curso

Acessibilidade ao coordenadorAcessibilidade ao coordenador

Relaciona-se bem com os discentes

Relaciona-se bem com os docentes

Busca ou abre possibilidades para o diálogo

Comunica-se com os docentes e discentes formalmente
0

Sim

Não

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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3.2.3 Avaliação do Curso de Psicologia
SOBRE O CURSO

O curso está correspondendo às suas expectativas

Acessibilidade ao Coordenador de Curso
0

2

4

Regular

6

Bom

8

10

12

14

16

Excelente

SOBRE O CURSO

Você conhece o Projeto Pedagógico do Curso

O Projeto Pedagógico do Curso está sendo devidamente desenvolvido
0

Sim

Não

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Não se aplica
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3.2.4 Avaliação do Corpo Docente do Curso de Psicologia
DOCENTE: LUCIANA CARDOSO NOGUEIRA LONDE
O docente apresenta o plano de ensino da disciplina no início do…

O docente domina o conteúdo e está atualizado
O docente tem bom relacionamento com os discentes e é aberto…
O docente é pontual em suas funções
O docente é assíduo às suas funções
A didática do docente contribui para a aprendizagem
O docente incentiva a autonomia intelectual do discente
O docente é disponível para o esclarecimento de dúvida
Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa qualidade
Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o…
Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas, trabalhos, etc)
Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na…
Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento de…

O material didático indicado para a disciplina é de boa qualidade
A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca
Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas
Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da disciplina
0

Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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DOCENTE: MARIA LINA SANTANA FREITAS
O docente apresenta o plano de ensino da disciplina no início…
O docente domina o conteúdo e está atualizado
O docente tem bom relacionamento com os discentes e é…
O docente é pontual em suas funções

O docente é assíduo às suas funções
A didática do docente contribui para a aprendizagem
O docente incentiva a autonomia intelectual do discente
O docente é disponível para o esclarecimento de dúvida
Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa…
Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o…
Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas,…
Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na…

Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento…
O material didático indicado para a disciplina é de boa qualidade
Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os…
A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca
Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas

Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da disciplina
0

Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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FONSECA
O docente apresenta o plano de ensino daDOCENTE:
disciplinaJULIANO
no início
do… ARRUDA
O docente domina o conteúdo e está atualizado
O docente tem bom relacionamento com os discentes e é aberto…
O docente é pontual em suas funções
O docente é assíduo às suas funções
A didática do docente contribui para a aprendizagem
O docente incentiva a autonomia intelectual do discente
O docente é disponível para o esclarecimento de dúvida
Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa qualidade
Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o…
Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas, trabalhos,…

Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na…
Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento…
O material didático indicado para a disciplina é de boa qualidade
Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os…
A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca
Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas
Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da disciplina
0

Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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DOCENTE: LEONARDO AUGUSTO COUTO FINELLY
O docente apresenta o plano de ensino da disciplina no início do semestre
O docente domina o conteúdo e está atualizado
O docente tem bom relacionamento com os discentes e é aberto ao…

O docente é pontual em suas funções
O docente é assíduo às suas funções
A didática do docente contribui para a aprendizagem
O docente incentiva a autonomia intelectual do discente
O docente é disponível para o esclarecimento de dúvida
Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa qualidade
Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o conteúdo…
Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas, trabalhos, etc)
Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na disciplina
Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento de…
O material didático indicado para a disciplina é de boa qualidade
Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os conteúdos das…
A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca
Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas

Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da disciplina
0
Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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DOCENTE: ILIDIANO BRAZ SILVA
O docente apresenta o plano de ensino da disciplina no início do…
O docente domina o conteúdo e está atualizado
O docente tem bom relacionamento com os discentes e é aberto…
O docente é pontual em suas funções
O docente é assíduo às suas funções

A didática do docente contribui para a aprendizagem
O docente incentiva a autonomia intelectual do discente
O docente é disponível para o esclarecimento de dúvida

Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa qualidade
Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o…
Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas, trabalhos,…
Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na…
Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento…

O material didático indicado para a disciplina é de boa qualidade
Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os…
A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca

Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas
Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da disciplina
0

Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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DOCENTE: UALISSON JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

O docente apresenta o plano de ensino da disciplina no início do semestre
O docente domina o conteúdo e está atualizado
O docente tem bom relacionamento com os discentes e é aberto ao diálogo
O docente é pontual em suas funções

O docente é assíduo às suas funções
A didática do docente contribui para a aprendizagem
O docente incentiva a autonomia intelectual do discente
O docente é disponível para o esclarecimento de dúvida
Os recursos didáticos utilizados na disciplina são de boa qualidade
Há compatibilidade da avaliação da aprendizagem com o conteúdo trabalhado
Há diversidade de instrumentos de avaliação (provas, trabalhos, etc)
Há interesse e envolvimento da turma com a aprendizagem na disciplina
Há disponibilidade de tempo para o estudo e desenvolvimento de atividades…
O material didático indicado para a disciplina é de boa qualidade
Os conteúdos da disciplina estão relacionados com os conteúdos das demais…
A bibliografia para estudo do conteúdo é disponível na biblioteca
Há repetição de conteúdos já abordados em outras disciplinas
Você está satisfeito com a aprendizagem decorrente da disciplina

Sim

Não

Às vezes
0

Não se aplica
5

10

15

20

25

30
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3.2.5 Avaliação da Instituição
INSTITUCIONAL
A comunidade externa tem conhecimento das atividades…
Os meios de comunicação locais (TV, jornal, rádio, etc) incluem…
As atividades internas fluem de maneira satisfatória
O sistema de informação da FACITEC é de boa qualidade e eficiente
Os registros e os resultados são efetivamente levados em…
Você conhece o organograma administrativo da FACITEC
Você conhece os procedimentos administrativos da FACITEC
As informações sobre os procedimentos administrativos é de…

Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
As informações sobre os procedimentos administrativos estão…
O campus oferece condições adequadas de facilidade de acesso e…

O ambiente para as aulas é apropriado quanto a acústica,…
A manutenção e conservação das instalações físicas são satisfatórias
Os equipamentos dos laboratórios de informática são adequados e…
Os recursos instrucionais (TV, VÍDEO, DVD, MULTIMIDIA) são em…
0

Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

Não se aplica
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INSTITUCIONAL

Os laboratórios são adequados em termos de espaço e equipamento
Existem ações que favoreçam a inclusão e permanência de discentes
em situação econômica
A política educacional favorece a inclusão de pessoas portadoras de
necessidades especiais

O material necessário para as atividades de laboratório é suficiente
A cantina oferece instalações e serviços satisfatórios
O espaço físico do campus está adequado às necessidades da
comunidade acadêmica
As instalações são adequadas aos portadores de necessidades
especiais

O serviço da Bilioteca atende aos anseios da comunidade acadêmica
A Biblioteca dispõe dos livros básicos e periódicos recomendados
nas unidades curriculares

A Biblioteca dispões de títulos em número suficiente aos usuários
0

Sim

Não

Às vezes

5

10

15

20

25

30

Não se aplica
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3.2.6.1 Biblioteca

Quantidade de Alunos que participaram da avaliação: 22
BIBLIOTECA

CONSULTA E RESERVA ONLINE AO ACERVO BIBLIOGRÁFICO

26

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA

ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA BIBLIOTECA
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3.2.6.2 Site Institucional (Informações Acadêmicas)

3.2.6.3 Acessibilidade

28

3.2.6.4 Copiadora (Qualidade do Serviço, Atendimento, Agilidade)

3.2.6.5 Acesso aos Equipamentos de Informática

3.2.6.6 Laboratórios: Apoio do Técnico, Manutenção de Equipamentos e Atendimento

29

3.2.6. Avaliação Discente
3.2.6.1 Participação nas Aulas

3.2.6.2 Frequências às Aulas

30

3.2.6.3 Dedicação de, Pelo Menos, 2 Horas Diárias de Estudos

3.2.6.4 Conhecimento do Regimento Interno

31

3.2.6.4 Conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional

3.2.6.5 Participação nos Órgãos Colegiados Ou Contribuição com Colegas Participantes

32

3.2.6.6 Participação nas Atividades de Ensino

3.2.6.7 Participação nas Atividades de Extensão

33

3.2.6.8 Comprometimento para Melhoria dos Serviços Oferecidos pela IES através da
Ouvidoria

3.2.6.9 Compromisso com os Trabalhos Indicados pelos Professores

3.2.6.10 Estudo para as Avaliações
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3.2.7. Avaliação da Coordenadora do Curso de Psicologia
3.2.7.1 Atendimento ao Aluno

3.2.7.2 Agilidade nas Soluções dos Problemas

3.2.7.3 Relação Interpessoal

35

3.2.8. Avaliação da Diretoria Geral
3.2.8.1 Disponibilidade

3.2.8.2 Relação Interpessoal

36

3.2.9. Avaliação da Diretoria Presidente
3.2.9.1 Atendimento ao Aluno

3.2.9.2 Agilidade na Solução dos Problemas

37

3.2.9.3 Relação Interpessoal

3.2.10. Avaliação da Diretoria Acadêmica
3.2.10.1 Disponibilidade

38

3.2.10.2 Atendimento aos Alunos

3.2.10.3 Agilidade na Solução dos Problemas

3.2.10.4 Relação Interpessoal

39

3.2.11. Avaliação do Departamento Financeiro
3.2.11.1 Atendimento ao Aluno

3.2.11.2 Agilidade na Solução dos Problemas

3.2.11.3 Relação Interpessoal

40

3.2.11.3 Disponibilidade

3.2.12. Avaliação da Secretaria Acadêmica
3.2.12.1 Atendimento ao Aluno

41

3.2.12.2 Agilidade na Solução dos Problemas

3.2.12.3 Relação Interpessoal

42

3.2.12.4 Disponibilidade

3.2.13. Avaliação da Biblioteca
3.2.13.1 Atendimento ao Aluno

43

3.2.13.2 Agilidade na Solução dos Problemas

3.2.13.3 Relação Interpessoal

44

3.2.13.3 Disponibilidade

3.2.14. Avaliação do Serviço de Auxiliar de Serviços Gerais
3.2.14.1 Atendimento ao Aluno

3.2.14.2 Agilidade na Solução dos Problemas

45

3.2.14.2 Relação Interpessoal

3.2.14.3 Disponibilidade

46

3.2.15. Avaliação do Serviço de TI
3.2.15.1 Atendimento ao Aluno

3.2.15.2 Agilidade na Solução de Problemas

47

3.2.15.3 Relação Interpessoal

3.2.15.4 Disponibilidade

48

3.2.16. Avaliação da Organização Didático-Pedagógica
3.2.16.1 Distribuição dos Horários das Aulas

3.2.16.2 Seleção de Unidades Curriculares

3.2.16.3 Atividades de Extensão

49

3.2.16.4 Atividades de Incentivo à Pesquisa

3.2.16.5 Acervo

SUGESTÕES DESCRITAS PELOS ALUNOS NA AVALIAÇÃO
1 Por

se tratar de uma primeira turma creio nesse processo de crescimento.
porem não me sinto acolhida nesta instituição, mas acredito em dias
melhores pelo corpo de excelentes profissionais só temos a ganhar.

2 Cantina destinada aos

alunos.

3 Estou satisfeita!
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4 todas

sao bem vindas

5 Estou satisfeita, porém falta apenas

6 Que haja mais

uma lanchonete na instituição

professores dinâmicos e com tempo para o aluno.

7 É preciso que se organizem quanto aos

fique sobrecarregado

horarios de sabado, para que o aluno nao

8

melhora só o espaço, organiza os banheiro e iluminação das salas. e cantina

9

Melhorar na resolução dos problemas ocorridos em sala de aula..

10

Deveriam dar mais espaço para os alunos

11

Melhorar os seminários ( atrasos, conteúdos).

12

professores mais dinâmicos .

No meu ponto de vista a instituição supriu as minhas
necessidades ate o momento,

13

14

precisa melhor na seçao de atendimento

ANÁLISE DAS AVALIAÇÕES
Na avaliação 1/2017 durante a reunião de repasse dos resultados, os alunos solicitaram
banheiros no primeiro andar, o que foi atendido pela direção da Facitec no segundo
semestre de 2017. Os resultados que demonstraram insatisfação em relação a metodologia,
comportamento, didática dos professores foram discutidos individualmente com cada
professor pela direção acadêmica e pela coordenação do curso de psicologia, que culminou
na aprovação da capacitação sobre competências e habilidades para o início do ano de 2018.
Na avaliação 2/2017 os alunos reivindicam cantina própria da faculdade, que segundo
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retorno da direção está em fase de estudo para futuras instalações ou terceirização do
serviço. Reivindicam também quantidade menor de aula aos sábados, o que foi amplamente
explicado pela coordenação de curso e pela diretora acadêmica em plenária com os alunos,
que em virtude do calendário letivo ter começado em março de 2017, as aulas aos sábados
foram imprescindíveis para acertar o calendário para iniciar em fevereiro de 2018.
Reivindicaram também, não ter atraso nos seminários, onde deve-se ler “café com
psicologia, o que os dirigentes se comprometeram a melhorar a organização juntamente
com alunos e professores para que não ocorram mais atrasos. No quesito, “ter professores
mais dinâmicos”, durante a apresentação dos resultados, os alunos colocaram que os
professores muitas vezes trabalham com poucas metodologias, tornando as aulas um pouco
monótonas, a direção acadêmica juntamente com a coordenação afirmaram trabalhar
melhor essa questão com os professores. Destacando outras melhorias conseguidas via CPA,
destacamos a troca do quadro de giz por quadro branco, colocação do quadro de avisos e
melhoria no atendimento ao aluno, tanto na secretaria, site, e secretaria acadêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória da avaliação desenvolvida pela FACITEC, a qual desde seu início se pautou pelo
envolvimento e participação democrática dos acadêmicos nos processos avaliativos, foi
reforçada pelo que preconiza o SINAES.
A primeira avaliação comtemplou as dimensões, destacamos que a comissão está
apreendendo ao longo do processo, sistematizando e melhorando a avaliação como já
reflete na avaliação 2/2017onde os alunos responderam a avaliação por meio do sistema
Intraweb e não manuscrito, como fora a 1° avaliação. A comissão vem estudando os
instrumentos do SINAES a fim de melhorar a avaliação institucional da FACITEC, para que a
comunidade acadêmica possa responder dentro dos critérios estabelecidos todas as
dimensões necessárias da auto avaliação.
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O processo de auto avaliação vem sendo utilizado como recurso permanente e
indispensável para a melhoria da qualidade.
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