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RELATÓRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2006-2008 

 

 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Caracterização da Instituição: Instituição privada (Faculdade) com fins lucrativos.  

 

Nome: Sociedade Educacional e Cultural Sergipe Del Rey S/C Ltda., mantenedora da 

Faculdade São Luis de França – FSLF. 

 

Endereço: Rua Laranjeiras, 1838 Bairro: Getúlio Vargas  Cep.: 49055-380 

 

Município: Aracaju/ SE 

 

Tels.: (79) 3214-3990/3214-6300 

 

Fax.: (79)3214-2366 

 

Código: 1090 

 

Cursos Oferecidos: Graduação Plena: Administração, Pedagogia e Letras.  
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Diretor Presidente 

Jeferson Fonseca de Moraes. 

 

Diretora Superintendente  

Cristiane Tavares F. de Moraes Nunes. 

 

Diretora Financeira 

Viviane Tavares Fonseca de Moraes.  

 

Diretor Jurídico  

Otávio Fonseca de Moraes 

Gestor Administrativo  

Jorge Luiz Cabral Nunes. 

 

Secretária Geral 

Maria Neide dos Santos 

 

Coord. do Curso de Pedagogia  

Andréa Hermínia de Aguiar Oliveira 

 

Coord. do Curso de Administração  

Danielle Monique Gardinal Coubertt 

 

Coord. do Curso de Letras 

 Fabília Aparecida Costa de Carvalho 
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2. COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 

Presidente: Dayse Xavier de Santana. Pedagoga.  

Vice-presidente: Ana Paula Morais Lima Araújo. Administradora.  

Secretária: Kátia Silvina Santos Gonçalves. Acadêmica. 

Valdenice Ferreira Conceição. Técnica-administrativa. 

Wclésio Nascimentos Santos e Merylu Zanata: Acadêmico de graduação. 

Maria das Graças . Acadêmico de pós-graduação. 

Karine de Jesus Souza. Representante da sociedade civil.  

Marcos Vinicius Melo dos Anjos, Rita de Cássia Dais Leal e Suely Mendes Braga 

Representantes do Corpo Docente. 
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Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

A primeira comissão foi estabelecida em junho de 2004 (Portaria N.º 01, de junho de 

2004). A comissão já passou somente por dois processos de alterações de seus 

membros. É representada pelos segmentos que compõem a comunidade acadêmica: 

docentes, técnicos-administrativos e discentes, bem como a sociedade civil organizada. 

Amparada por regimento próprio (item 3), a CPA da Faculdade São Luís de França é 

um órgão suplementar da Direção e possui independência dos conselhos superiores da 

instituição para a condução dos trabalhos de avaliação institucional e elaboração de 

relatórios alusivos ao tema.  

 

3- Regimento 

 

MINUTA REGIMENTO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - O presente regimento disciplina a organização, o funcionamento e as 

atribuições da Comissão Própria de Avaliação – CPA – na Faculdade São Luís de 

França, prevista na Lei n° 10.861 de 14-04-2004, e regulamentada pela Portaria 

Ministerial n° 2.051, de 19-07-2004. 

 

CAPÍTULO II – DO OBJETIVO E SUAS FINALIDADES 

Art. 2° - Conduzir os processos de avaliação interno da instituição, sistematizar e 

prestar informações solicitadas pelo INEP, no âmbito do SINAES, observada a 

legislação pertinente. 

 

 

CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO E MANDATO 

Art. 3° - A Comissão Própria de Avaliação – CPA – na FSLF será constituída por:  

 

I - 2 representantes do corpo docente;  

II - 1 representante do corpo Técnico-Administrativo;  
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III - 2 representantes do corpo discente;  

IV - 1 representante da sociedade civil;  

V – 1 representante da Gestão Acadêmica; 

VI – 1 representante de cada Coordenação de Cursos.  

 

§1° - Os representantes previstos no inciso I a III serão escolhidos pelos seus pares.  

 

Art. 4° - A nomeação dos membros da CPA será feita através de ato da Direção.  

 

Art. 5°- O mandato dos membros da CPA é de critério da direção e o tempo 

determinado por ela. 

 

Art. 6°-  A estrutura de órgãos da CPA compreende: 

I- Plenário 

II- Coordenação 

III- Secretaria 

IV- Comissões de Trabalho 

 

Art. 7º Constitui o Plenário da CPA a reunião de seus membros efetivos ou seus 

respectivos suplentes. 

 

Art. 8º Compete ao Plenário: 

 

I. eleger o Coordenador; 

II. eleger a Secretaria; 

III. deliberar sobre as matérias submetidas a exame, na órbita de sua competência legal, 

mediante propostas e recomendações; 

IV. aprovar a criação das Comissões de Trabalho, nos termos deste Regimento Interno;  

V. elaborar o projeto de avaliação institucional; 

VI. elaborar e propor alteração do Plano de Trabalho da CPA; 

VII. promover e coordenar à avaliação institucional de acordo com as diretrizes dos 

SINAES;  

VIII. deliberar sobre outros assuntos relativos à avaliação institucional, no âmbito de 

sua competência. 
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Art. 9º O Plenário constitui a instância máxima de deliberação da CPA.  

 

Art. 10 A Coordenação da CPA é exercida por um Coordenador.  

 

Art. 11 Compete ao Coordenador: 

 

I - representar a CPA perante as instâncias acadêmicas e administrativas da FSLF e 

perante os órgãos e instâncias do governo federal que regulam e executam o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

II - promover o regular funcionamento da CPA, de acordo com a legislação pertinente e 

com o Plano de Trabalho da CPA; 

III - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, com apresentação das respectivas 

pautas; 

IV - coordenar as reuniões, disciplinar os trabalhos e resolver as questões de ordem 

suscitadas; 

V - distribuir os requerimentos e documentos que demandem análise da CPA; 

VI - requisitar aos órgãos da FSLF às informações e documentações pertinentes à 

execução do Plano de Trabalho da CPA, podendo subdelegar tal atribuição no caso de 

requisição de informação e documentação de temas específicos de responsabilidade das 

Comissões de Trabalho; 

VII - encaminhar, com exclusividade de função, as requisições da CPA para os órgãos 

da FSLF, quanto a pessoal, materiais, equipamentos e instalações necessárias para a 

realização do Plano de Trabalho da CPA; 

VIII - decidir ad referendum em caso de matéria urgente, submetendo sua decisão ao 

Plenário na primeira reunião seguinte.  

 

Art. 12 O Coordenador, eleito pelo Plenário, é um dos membros da CPA.  

 

§ 1º A votação para a escolha do Coordenador é aberta.  

§ 2º Será considerado eleito o candidato, entre os representantes que obtiver a maioria 

dos votos dos presentes. 

§ 3º Ocorrendo empate, é declarado Coordenador o representante mais velho entre os 

candidatos. 
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Art. 13 O mandato do Coordenador é de dois (2) anos, permitida a recondução 

enquanto representantes na CPA. 

Art. 14 As Comissões de Trabalho serão indicadas pelo Plenário e nomeadas por ato do 

Diretor Superintendente da FSLF. 

 

Art. 15 As Comissões de Trabalho serão formadas conforme definição do Plenário, que 

deliberará sobre sua constituição, composição, prazo de duração e objeto.  

 

Art. 16 A Secretaria é órgão de apoio administrativo da CPA.  

 

Art. 17 São atribuições da Secretaria: 

 

I. redigir as atas das reuniões e dos demais eventos coletivos realizados pela CPA; 

II.dar assistência e assessoramento direto à Coordenação da CPA; 

III.manter-se atualizado sobre a legislação, resoluções e correspondência da CPA, 

realizando o controle do arquivamento da documentação; 

IV. organizar os relatórios da CPA; 

V. acompanhar a agenda de reuniões e eventos da CPA; 

VI. executar outras tarefas pertinentes à função de secretária.  

 

Art. 18 A Secretaria, será exercida por um membro da CPA eleito pelo plenário, e na 

falta deste, será representado pelo segundo secretário também eleito pelo plenário.  

 

§ 1º A votação para a escolha da Secretária é aberta.  

§ 2º Será considerado eleito o candidato, entre os representantes que obtiver a maioria 

dos votos dos presentes. 

§ 3º Ocorrendo empate, é declarado Secretário o representante mais velho entre os 

candidatos.  

 

Art. 19. Os mandatos da Secretária e da Vice-Secretária são de dois (2) anos, permitida 

a recondução enquanto representantes na CPA.  
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CAPÍTULO IV – DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 20 - São atribuições da Comissão Própria de Avaliação – CPA – na FSLF : 

 

I- Apreciar: 

a)A missão e o plano de desenvolvimento institucional;  

b)A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão da FSLF; 

c)A responsabilidade social da Instituição;  

d)A infraestrutura física, em especial a do ensino, pesquisa e biblioteca;  

e)A comunicação com a sociedade; 

f)A organização e gestão da Instituição;  

g)O planejamento e avaliação, especialmente os processos resultados e eficácia 

da auto-avaliação institucional; 

h)As políticas de atendimento ao estudante; 

i)As políticas de pessoal; 

j)Sustentabilidade financeira.  

 

II – Analisar as avaliações dos diferentes segmentos da FSLF no âmbito da sua 

competência. 

III – Desenvolver estudos e análises, visando o fornecimento de subsídios para a 

fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação Institucional da FSLF.  

IV – Propor projetos, programas e ações que proporcionem a melhoria do processo 

avaliativo institucional. 

V – Prestar informações solicitadas pelo INEP e elaborar relatórios.  

 

 

 

CAPÍTULO V – ADMINISTRAÇÃO, FUNCIONAMENTO E REUNIÕES 

 

Art. 21 - A administração da FSLF proporcionará os meios, as condições materiais e de 

recursos humanos para funcionamento da CPA, assim como toda a infra-estrutura 

administrativa necessária para esse fim. 
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§1° - A CPA poderá recorrer à administração da FSLF, mediante justificativa para obter 

consultoria de técnicos especializados da Instituição ou de outros órgãos públicos e/ou 

privados. 

 

Art. 22 - A Comissão Própria de Avaliação – CPA – reunir-se-á quinzenalmente, em 

sessão ordinária, ou em caráter extraordinário quando convocada pelo coordenador ou 

pela maioria dos seus membros. 

 

§1° - Será destituído da comissão o membro que faltar a 25% às reuniões ordinárias sem 

justificativa ou 4 vezes consecutivas.  

 

§2°- A reunião terá início com a presença da maioria simples de seus membros, nos 

primeiros quinze minutos do horário estabelecido para início, após com qualquer 

número de presentes. 

 

§3°- Na ausência do coordenador, assumirá a coordenação da reunião o Vice-

coordenador. 

 

Art. 23 - Todas as votações que se fizerem necessárias deverão acontecer nas reuniões, 

sendo consideradas válidas quando computados os votos da maioria simples dos 

membros da CPA. 

 

§1° - O processo de votação será em aberto e nominal.  

 

§2° - Em caso de empate, a matéria será submetida a uma nova apreciação, em reunião 

subseqüente. 

 

Art. 24 - Serão lavradas atas de todas reuniões que, após aprovadas, poderão ser 

divulgadas ou consultadas por qualquer membro da CPA ou representante da sociedade 

civil organizada a qualquer tempo. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 25 - Com a instituição da Comissão Própria de Avaliação – CPA – fica vedado o 

funcionamento de comissão, no âmbito da FSL, com finalidades similares.  
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Art. 26 - Os trabalhos da Comissão Própria de Avaliação  - CPA – são considerados 

prioritários para seus membros sobre quaisquer outras atividades da Instituição,  exceto 

convocações por parte dos diretores.  

 

Art. 27 - A Comissão Própria de Avaliação – CPA – deverá manter a sociedade e 

comunidade acadêmica informada de suas principais atividades e resoluções.  

 

Art. 28 - O presente regimento poderá sofrer alterações e adaptações, desde que 

propostas oficialmente à CPA:  

 

I – Através de documento assinado por dois terços de seus membros; 

II – Através de solicitação do dirigente da FSLF.  

 

Parágrafo Único – Qualquer alteração do presente regimento deverá ser submetida e 

aprovada pelo plenário da CPA. 

 

Art. 31 - Os casos omissos ou dúvidas na aplicação do presente Regimento serão 

resolvidos através de discussões e votação da CPA. 

 

Art. 32 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário 

da CPA, e sancionado pelo Diretor Superintendente, revogadas as disposições em 

contrário. 
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4- Introdução 

 

O processo de Auto-Avaliação Institucional da Faculdade São Luís de França, visou 

colocar em movimento um conjunto articulado de estudos, análises, reflexões e juízos 

de valor com força de transformação na qualidade institucional, por meio da melhoria 

do ensino e das relações sociais. Tal conjunto de informações permit iu a análise dos 

possíveis marcos de identificação com os ideais almejados.  

A partir da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Comissão Própria de Avaliação – CPA 

da Faculdade São Luís de França, definiu três etapas para alcançar o objetivo proposto: 

diagnóstico e autoconhecimento; confronto; reavaliação. 

Na etapa Diagnóstico e autoconhecimento, compreendeu uma pesquisa descritiva, do 

tipo levantamento de dados como um referencial orientador dos estudos posteriores, 

constituindo uma “plataforma” de discussão e análise do objetivo proposto. Na etapa 

Confronto, pretendeu envolver, positivamente, os diversos segmentos no 

desenvolvimento das atividades avaliativas. Foram previstas formas de articulação das 

equipes com o intuito de manter os elos de integração entre os diversos segmentos da 

instituição. Valendo-se de análise documental, pesquisas de opinião, encontros de 

sensibilização, grupos focais e relatórios, buscou-se uma organização coerente dos 

dados. Já a etapa Reavaliação, visa, enfim, uma equipe que deverá começar a definir 

metas no presente, com vistas ao futuro, como cultura de avaliação a guiar a Faculdade 

São Luís de França, tornando mais consistente a vocação para a qualidade.  

Um outro objetivo fundamental da Auto-Avaliação Institucional aponta a natureza desse 

processo que é a necessidade de potencializar e desenvolver as pessoas da instituição e, 

conseqüentemente a própria instituição. Por ser uma técnica sócio-qualitativa, coletiva, 

dinâmica e que promove a sinergia entre os componentes do grupo investigado, valoriza 

a palavra dos atores sociais reconhecendo-os como responsáveis de sua própria 

realidade o que propicia o Auto-Desenvolvimento. O próprio ato de avaliar é um 

momento intencionalmente pedagógico e de potencialização dos recursos humanos, 

tomando-se como Auto-Referência, e alcançando a Auto-Análise para assim se 

desenvolver e buscar a excelência.  
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5- Comunidade acadêmica da Faculdade São Luís de França 

 

Conceitua-se, neste projeto, como comunidade acadêmica todos os membros docentes, 

técnicos-administrativos e discentes vinculados formalmente à instituição.  

 

 

6- Princípios norteadores da Avaliação Institucional 

 

Desde seu primeiro Projeto da CPA da Faculdade São Luís de França entende que a 

estrutura da avaliação institucional deve: 

 Ser contínua; 

 Contar com a participação ampla da comunidade acadêmica em todas as etapas 

da avaliação, desde a concepção e execução dos instrumentos de avaliação até a 

análise crítica dos resultados; 

 Focalizar o processo de auto-avaliação nas diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional; 

 Ter foco nos processos coletivos, e não na avaliação do indivíduo; 

 Utilizar, com o maior grau de integração possível, métodos qualitativos e 

quantitativos de avaliação; 

 Ser constituída de métodos de simples entendimento e administração; 

 Ser adaptável às necessidades e características da instituição ao longo de sua 

evolução; 

 Utilizar os dados já disponíveis sobre a instituição; 

 Requerer uma coleta adicional de dados limitada; 

 Assistir à instituição na avaliação e adequação dos princípios e missão da 

faculdade, bem como seu Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Criar uma cultura de avaliação em toda a instituição, focalizada na constante 

melhoria e renovação de suas atividades; 

 Fornecer à gestão institucional, ao poder público e à sociedade uma análise 

crítica e contínua da eficiência, eficácia e efetividade acadêmica da 

universidade. 
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7- Elementos do programa de Avaliação Institucional 

 

I. Coleta anual de dados quantitativos junto aos órgãos administrativos da instituição;  

II. Aplicação de instrumentos de avaliação aos diferentes segmentos da comunidade 

acadêmica, bem como à sociedade civil, quando pertinente; 

III. Aplicação da técnica de grupo de enfoque para avaliação das condições e relações 

de trabalho nos departamentos didático-científicos da Faculdade São Luís de França; 

IV. Elaboração de relatórios a cada ciclo de avaliação; 

V. Avaliação externa da instituição e do processo de auto-avaliação institucional. 

 

I – Coleta anual de dados quantitativos junto aos órgãos administrativos da instituição  

Este procedimento tem como objetivo um monitoramento contínuo das atividades da 

instituição e um caráter tanto informativo quanto aplicado ao redirecionamento das 

ações da Faculdade. Os dados gerados também servirão de fonte (em análise de série 

histórica) de informação para elaboração dos relatórios de avaliação institucional. A 

fonte principal de informação será o Censo da Educação Superior, um banco de dados 

sobre a universidade, que é mantido pelo INEP, e que tem atualização anual. Outras 

informações necessárias à avaliação, não constantes no referido banco de dados, serão 

fornecidas pelo órgão da Faculdade responsável por tal atividade, devendo ser 

certificados pelo mesmo.  

 

II – Aplicação de instrumentos de avaliação aos diferentes segmentos da comunidade 

acadêmica. 

A cada de avaliação foram aplicados diferentes instrumentos de consulta à comunidade 

acadêmica, cujos conteúdos estão detalhados no anexo do documento. Esses 

instrumentos contemplam diferentes aspectos das atividades acadêmicas na 

universidade, como: qualidade de cursos de graduação e pós-graduação, condições de 

trabalho disponíveis para docentes e técnicos-administrativos, grau de satisfação com os 

serviços disponíveis no campus, acompanhamento de egressos dos cursos de graduação, 

dentre outros. Os instrumentos foram disponibilizados a todos os membros de 

determinada categoria da comunidade acadêmica, sempre com adesão voluntária. Outro 

aspecto importante da adesão voluntária foi o estímulo ao estabelecimento de uma 

cultura de avaliação institucional e a possibilidade de mensuração da proporção de 
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respondentes dentro de cada segmento da comunidade acadêmica da Faculdade São 

Luís de França. Os questionários somente foram aplicados para os membros da 

comunidade acadêmica que desenvolvem atividades cotidianamente no campus da 

Faculdade São Luís de França. A aplicação dos questionários foi feita individualmente. 

Não foi obrigatória a identificação nos questionários. Os dados coletados foram 

armazenados no banco de dados, permitindo o cruzamento de todas as informações 

coletadas ampliando a capacidade de análises a partir dos dados acumulados.  

Este banco é de uso exclusivo da CPA, com controle de acesso somente a presidente, 

vice-presidente da comissão e ao apoio da coordenação que auxilia no sistema de 

informação do projeto. 

 

III - Aplicação da técnica de grupo de enfoque para avaliação das condições e relações 

de trabalho nos departamentos didático-científicos da Faculdade São Luís de França. 

Os grupos de enfoque, permitiram a investigação de determinados temas, a exploração e 

entendimento quanto às idéias e reações, dos integrantes dos grupos que representam 

uma amostra do universo objeto de estudo.  

 

IV – Elaboração de relatórios a cada ciclo de avaliação institucional.  

Com o objetivo de organizar os dados coletados e intercalar os diferentes instrumentos 

de avaliação, quantitativos e qualitativos, os relatórios foram sistematizados com 

análises das 10 (dez) dimensões de avaliação institucional, seguindo a recomendação do 

INEP. Cada dimensão foi constituída por um conjunto de indicadores que caracterize a 

mesma. Para cada dimensão a CPA organizou a documentação comprobatória 

pertinente que será posteriormente utilizada no processo de avaliação institucional 

externa, realizada pelo INEP. O PDI da Faculdade São Luís de França, será o 

documento balizador de todo o processo de avaliação institucional.  

 

V - Avaliação externa da instituição e do processo de auto-avaliação institucional. 

Essa avaliação será realizada por uma comissão de especialistas, indicadas pelo INEP, e 

que terá como interlocutor na instituição a CPA. Os instrumentos que serão utilizados 

para tal avaliação serão determinados pelo próprio INEP e terá como ponto de partida o 

relatório de auto-avaliação produzido pela CPA. 

 

8- Dimensões de atuação institucional avaliadas 
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Diante dos dados e informações obtidos na execução dos itens desse relatório, foram 

discutidas análises de inferência para as dez diferentes dimensões. Cada dimensão é 

separada em categorias de análise, que foram caracterizadas por um grupo de 

indicadores adequado. 

 

Primeira Dimensão: A missão e o plano de desenvolvimento institucional (PDI)  

PDI 

Contemplam as finalidades, os objetivos e os compromissos da Faculdade São Luís de 

França, as características básicas do PDI e as relações com o contexto social e 

econômico em que a mesma está inserida e a articulação entre o PDI e o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), no que diz respeito às atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, gestão acadêmica e avaliação institucional.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é o documento que identifica a 

Faculdade quanto à filosofia de trabalho, à missão, às diretrizes pedagógicas que 

orientam as ações, à estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve 

e/ou pretende desenvolver.  

As diretrizes para a elaboração de Planos de Desenvolvimento Institucional, definem 

seis eixos temáticos essenciais de um PDI, que na realidade representam as dimensões 

que serão analisadas pelo SESu e SETEC/MEC. São eixos temáticos essenciais de um 

PDI: Perfil institucional; Gestão institucional; Organização acadêmica; Infra-etrutura; 

Aspectos financeiros e orçamentários; Avaliação e acompanhamento do 

desenvolvimento institucional.  

O PDI da Faculdade São Luís de França foi amplamente estruturado correspondendo às 

exigências estabelecidas pelo órgão federal competente nos termos da legislação 

vigente; 

Denota-se que as ações e práticas institucionais convergem para o alcance dos objetivos 

e finalidades da Faculdade São Luís de França, uma vez que existiu uma equipe de 

leitura do mesmo, que buscou conhecer as diretrizes estabelecidas pelo Sistema de 

Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior – SAPIENS/MEC 

para sua elaboração. 

PPI 
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A construção do Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade São Luís de França se 

insere no cenário das reformas educacionais que ocorrem na educação superior 

brasileira e vive, desde 2006, um rico processo de discussão acerca das propostas que o 

constitui, reconhecendo o caráter dinâmico e a natureza polêmica de um projeto desta 

natureza, cuja implementação exige esforço coletivo e comprometimento, tanto da 

esfera acadêmica, quanto da administrativa. Assumindo sua natureza de Projeto, o 

presente documento olha para o futuro, para o que é necessário a Faculdade São Luís de 

França realizar, de modo a se oferecer sempre um ensino de qualidade.  

O Projeto Pedagógico da Faculdade São Luís de França se constitui como norteador 

dos projetos dos cursos e de integração entre eles, contribuindo para ampliar sua 

capacidade de intervenção na realidade. O processo de construção do Projeto 

Pedagógico Institucional da Faculdade São Luís de França realizou-se envolvendo todos 

os seguimentos que compõem a Instituição: gestores, docentes, alunos e técnico-

administrativos. 

Foi realizada uma pesquisa documental utilizando fontes primárias existentes no 

acervo da Instituição desde 1997 – ano de sua criação, incluindo os Relatórios sobre a 

Avaliação Institucional, bem como fontes secundárias constituídas por projetos, 

dissertações, artigos e livros de autores que tratam da temática. A concepção do 

documento ocorreu de modo a contemplar, o mais amplamente possível, os interesses 

prioritários da Instituição sempre articulado com as ações do PDI.  

As perspectivas traçadas foram definidas em razão do debate sobre os principais 

problemas até então enfrentados e da necessidade de encaminhamentos práticos e 

racionais de flexibilização de procedimentos e adequação de posturas acadêmicas às 

expectativas da própria Instituição. Em uma instituição estruturada, como a Faculdade 

São Luís de França, impõem-se, naturalmente, algumas indagações, dado que, de forma 

explícita ou não, os projetos pedagógicos dos cursos de Administração, Pedagogia e 

Letras, de acordo com os recursos disponíveis e com as diretrizes existentes.  

 

Segunda dimensão: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades. 

 

Ensino 
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Abrange a concepção de currículo e organização didático-pedagógica de acordo com os 

fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área.  

Os currículos dos cursos da Faculdade São Luís de França atendem às Diretrizes 

Curriculares Nacionais nas áreas específicas, permitindo a formação de profissionais 

com o perfil apresentado nos projetos pedagógicos de cada curso.  De acordo com as 

avaliações de curso do, registra-se um nível de satisfação de envolvimento dos docentes 

e discentes nas discussões e reflexões dos respectivos colegiados sobre a atualização e o 

desenvolvimento do curso. 

O grau de concordância quanto a excelência da qualidade do ensino ministrado é  

satisfatória entre os discentes.  

 

Pesquisa 

Considera a relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos 

institucionais e às atividades acadêmicas.  

Um dos objetivos da FSLF é realizar pesquisas nas áreas de conhecimento de  

abrangência dos cursos de graduação, definidas as linhas de pesquisa específicas, 

coordenadas pelo Nupex - por um Núcleo de Pesquisa e Extensão fundado em 2007, sua 

primeira atividade desenvolvida foi a criação da 1ª Revista Científica da instituição.  

Teve início em 2008 a 1ª Mostra de iniciação Científica, projeto que visa o 

envolvimento de todos os cursos, e tem por objetivo a socialização dos conhecimentos 

produzidos pelos alunos da Instituição, incentivando à produção em pesquisa e sua 

articulação com o ensino e a extensão, tendo em vista o enriquecimento da formação 

oferecida ao corpo discente. A Faculdade São Luís de França tem investido na produção 

de projetos que estimulem o desenvolvimento e a pesquisa, como: Oficinas 

Pedagógicas; Seminário Interdisciplinar de História, Filosófica e Sociologia, promovido 

pelos próprios alunos; Seminário Interdisciplinar de Administração - SINTA; Oficina 

Interdisciplinar; Seminário de Administração – SEMAD; Atividades Extra-curriculares 

(visitas técnicas), Fórum Internacional de Educação; entre muitos outros.  

Existe a manutenção de um fundo de investimento em projetos institucionais de 

iniciação científica, proporcionando o incentivo à integração e parcerias.  

 

Extensão 

As atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa, com as 

necessidades e demandas do entorno social, conferindo um caráter educativo de 
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solidariedade e de promoção social, objetivando consolidar a noção de cidadania nos 

alunos. É notório o fortalecimento dos projetos de extensão já instalados e implantação 

de novos projetos e parcerias, assim como a implantação de uma política de pesquisa, 

visando à integração entre os programas de graduação e pós-graduação. 

A Faculdade São Luís de França planejou e executou o curso OS USOS DA 

METODOLOGIA E DA LINGUAGEM NO TRABALHO DO PROFESSOR DE 

NÍVEL SUPERIOR. Esta foi uma iniciativa da Coordenação da pós-graduação da 

Faculdade São Luís de França e marca mais uma iniciativa pioneira da Instituição ao 

oferecer aos alunos egressos de suas pós-graduações a oportunidade de ingressar no 

magistério de nível superior. O curso, em nível de extensão, com carga horária de  40 

horas. Os alunos recebem capacitação para atuar como orientadores de monografias e de 

outras categorias de trabalhos de conclusão de curso, com isso os alunos da primeira 

turma tiveram garantidas 10 vagas para atuação imediata. Segundo os alunos a chance é 

um desafio e a seleção é criteriosa, mas é uma oportunidade impar, tanto para aqueles 

que são professores como para os que sonham ser. O curso é ofertado gratuitamente!  

Além dos cursos citados acima, a Faculdade São Luís de França, lançou em 2008 ** 

novos cursos de Extensão de em média 30 horas. São eles: 

 A Coesão Textual e a Construção dos Sentidos nos Textos; 

 Exercitando a Arte da Leitura/Escrita enquanto Interpretação/Produção de 

sentidos; 

 Ensino de Cultura Sergipana na Educação Básica; 

 Rotinas de Departamento Pessoal; 

 Introdução à Matemática Financeira com a HP 12-C; 

 Morfologia; 

 Trabalhando com a Matemática Financeira e a HP 12C Avançado; 

 Contabilidade Gerencial com Ênfase em Análise Financeira; 

 Libras- Língua Brasileira de Sinais; 

 PDCA Para solução de Problemas; 

 Estratégias de negócios da Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis;  

 Estratégias de negócios da Indústria de Energia e Energias Renováveis.  

 

Percebe-se então a preocupação com a extensão investindo e inovando ações capazes de  

transcender o currículo.  
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Terceira Dimensão: A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

 

Trata-se da importância social das ações universitárias voltadas para o desenvolvimento 

da democracia, da promoção da cidadania e do atendimento a setores sociais excluídos.  

As ações de responsabilidade sociais já implantados, Campanha do Agasalho, Sopão, 

Melhor Idade junto ao Asilo Rio Branco, Natal Feliz, Projeto Licre, Lions Club 

Universitário, Encontro Especial para Portadores de Necessidades Especiais, entre 

outros. Parcerias junto à projetos como o Ação Global, Gincana do Bem (promovido 

pela Rede Record), Feijoada com Amor do GACC – Grupo de Apoio a Criança com 

Câncer, Feira do Livro, todos esses com a participação de alunos como monitores.  

Participação no Prêmio ABMES, como Instituição Socialmente Responsável. 

Estes projetam promovem uso das instalações da Faculdade São Luís de França, para o 

desenvolvimento de atividades culturais da região, isenção de taxas para interessados de 

baixa renda, doação de material de higiene pessoal e agasalhos à Instituições carentes 

como asilos, creches e abrigos não governamentais, distribuição de sopa aos moradores 

de rua, inserção de membros da comunidade acadêmica em conselhos comunitários e 

similares em nível municipal e regional, dentre outros; 

A Faculdade São Luís de França, tem convênio com outras empresas, que servem de 

incentivo aos candidatos de baixa renda que, através de descontos concedidos através de 

contratos, concluem a graduação. 

Dispõe de um CAPS, Centro de Atenção Psicopedagógico e Social, um espaço de 

escuta voltado aos estudantes, professores, funcionários e seus familiares 

desenvolvendo suas atividades em caráter interprofissional, sem ônus financeiro, 

contando com a ajuda de: um Assistente Social, um Pedagogo, e dois Psicólogos. Há 

um Projeto de Ginástica Laboral, que visa o bem estar dos funcionários da Instituição. 

Dispõe também de Projetos de Ações de atendimento a membros da comunidade 



18 

acadêmica portadores de necessidades especiais: procedimentos adotados na seleção de 

pessoal, atividades pedagógicas desenvolvidas para alunos enquadrados em tal 

categoria, dentre outros. Com atenção acadêmica ao aluno Francisco Luis de Souza 

(DV), do curso de Pedagogia. 

Promovido pelo Curso de Administração projeto SEPARE é uma campanha de 

conscientização para o Empreendedorismo Social, voltada para coleta seletiva do 

lixo. A principal tarefa é trabalhar essa conscientização a fim de levar os donos 

dos empreendimentos a fecharem parceria com a CARE – A Cooperativa dos 

Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE) para promoção da coleta 

seletiva de material para reciclagem que é produzido diariamente pelos 

estabelecimentos.  

 

Existem disciplinas de pesquisa e extensão, formalizadas como projetos sociais que 

incentivam o aluno na busca de um mundo mais justo e uma sociedade melhor com 

responsabilidades e respeito ao próximo. Para a Faculdade São Luís de França, é de 

fundamental importância o envolvimento e sensibilização da comunidade acadêmica 

frente aos trabalhos sociais, bem como a abertura da Instituição para a busca de 

parcerias e convênios, indispensáveis para a viabilidade dos projetos sociais.  

 

Além do PROUNI e do FIES, atualmente existe um grande número de alunos 

beneficiados com bolsas disponibilizadas pela Instituição, na forma de desconto, que 

variam entre 5 a 100% do valor da mensalidade.  

 

A Faculdade São Luís de França, também têm convênios com algumas empresas, onde 

seus funcionários adquirem descontos nas mensalidades durante todo o curso.  
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Quarta dimensão: A comunicação com a sociedade 

 

Abrange as estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa e a 

imagem institucional nos meio de comunicação social.  

O site institucional da Faculdade São Luís de França, se efetiva como instrumento de 

comunicação interna e externa, favorecendo a integração pela circulação das 

informações.  

São estratégias de comunicação: 

 Site (Portal); 

 Informativos; 

 Ouvidoria; 

 Caixa de Sugestão; 

 e-mail atendimento@faculdadesaoluis.com.br; 

 Folders; 

 Cartazes; 

 Intranet; 

 Extranet; 

 Central de Som; 

 Guia Acadêmico; 

 Comunicação interna; 

 Murais; 

 Email´s setoriais; 

 Reuniões. 

 

Neste item foram mapeados setores que ainda não estão bem alinhados com as  

ferramentas oferecidas pela IES citadas acima,  o que resulta em alguns momentos na 

falta de comunicação setorial  que  é percebida com clareza pelos segmentos 

consultados. 

 

 

Quinta dimensão: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho. 

mailto:atendimento@faculdadesaoluis.com.br
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Refere-se aos planos de carreira regulamentados para os corpos docente e técnico-

administrativo com critérios de admissão e progressão, aos programas de qualificação 

profissional e à melhoria da qualidade de vida e ao clima institucional, avaliados pelo 

grau de satisfação pessoal e profissional, ou seja, existe um plano de cargos e salários

  

A Faculdade São Luis de França dispõe de um Plano Institucional de Capacitação 

Docente como parte do Plano de Carreira Docente, que tem por objetivo promover a 

melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e gerência institucional 

da IES, por meio de oferta parcial ou integral de cursos de pós-graduação, de extensão, 

de treinamento e atualização profissional voltados para a sua comunidade Interna e 

Externa, oportunizando seus professores e pessoal técnico e de apoio administrativo 

condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais. 

A participação de docentes e de pessoal técnico-administrativo nos programas de Pós-

graduação é uma importante iniciativa institucional para a qualificação, a capacitação e 

a atualização desses profissionais.  

O clima institucional revela-se favorável, propiciando um alto grau de integração do 

Corpo Técnico Administrativo à Instituição.  

A Faculdade São Luís de França dispõe de um curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

intitulado “Competência Pedagógica e Docência Universitária” objetivando um 

nivelamento dos professores em relação ao projeto pedagógico dos cursos e a missão 

institucional. O curso será concluído no final de 2008, com carga horária de 360 horas e 

duração de dois anos de duração. 

A Instituição promove um curso de Capacitação de Desenvolvimento Profissional, 

denominado “Programa Desenvolva-se”, direcionado ao corpo técnico-administrativo, 

estruturado em módulos, no qual ao final de cada módulo realizado periodicamente 

durante o ano, os participantes recebem certificados contemplando carga horária e título 

do curso realizado. A FSLF oferece ao corpo técnico-administrativo a possibilidade de 

estudar na graduação ou pós com bolsas muitas vezes integrais, prova disto é o 

resultado comprovado em termos de titulação do quadro técnico-administrativo, quase 

todos graduados, alguns pós-graduado e os outros  graduandos e ou pós-graduando.    
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As condições de trabalho são favoráveis e proporcionam bem estar aos colaborades. A 

IES possui recursos tecnológicos, tais como computadores e impressoras, sistemas, 

centrais de ar, bem como  projetos voltados para a qualidade de vida como por exemplo 

a ginástica laboral proporcionando ao colaborador um bem estar e uma auto 

motivação... 

 

Sexta dimensão: Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos seguimentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios. 

 

Esta dimensão engloba a organização e a gestão da instituição, o funcionamento e 

representatividade dos colegiados e a participação dos segmentos da comunidade nos 

processos decisórios. 

Os gestores junto ao corpo diretivo da Faculdade São Luís de França, se reuniu 

mensalmente para debater assuntos internos e avanços da própria instituição. 

Aconteceram reuniões constantes da direção e gestão junto ao corpo técnico-

administrativo para inserção de melhoria em todos os setores, todos os colaboradores 

participaram de deram suas sugestões, onde a maioria delas foram acatadas, propondo 

mais conforto em cada setor, melhor desenvolvimento no trabalho e bom atendimento 

aos clientes. A direção por acreditar no bom relacionamento com o corpo discente 

também participou de reuniões nas salas de aulas, bem como em seu gabinete  

mantendo um bom diálogo e  liberdade de expressão tomando a partir disto decisões 

importantes para melhoria da instituição.  

 

 

Sétima dimensão: Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação.  

 

Trata-se da adequação da infra-estrutura da instituição (salas de aula climatizada, 

biblioteca, laboratórios, áreas de lazer, equipamentos de informática, redes telemáticas 

de informação, Internet sem fio para todo o ambiente da IES dentre outros) em função 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão e também as políticas institucionais de 

conservação, atualização e segurança.  
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A disposição, a manutenção e a atualização dos espaços físicos atendem às demandas 

institucionais, reconhecidas pelas avaliações dos cursos e da Instituição realizadas pelas 

comissões de avaliação do MEC.  

Os espaços físicos, como a biblioteca, laboratório e o auditório além de atender ao 

público interno, garantem uma importante interface com a comunidade externa para o 

desenvolvimento de atividades de natureza acadêmica.  

A biblioteca possui um acervo que atende as necessidades da IES, como livros, 

periódicos, DVD´s, fitas cassetes e  revistas cientificas.  

Possui ferramentas de gerenciamento através de um sistema integrado de informação, da 

RM Sistemas, que permite  toda gestão do acervo bibliográfico local e via web 

oferecendo serviços virtuais aos alunos como pesquisas, reservas e empréstimos.  Este 

sistema está integrado com os demais setores da organização, tais como: acadêmico, 

financeiro, compras, contabilidade, estoque e recursos humanos e etc. O aluno pode 

fazer por exemplo consultas via web de seu boletim acadêmico e de sua situação 

financeira. O professor pode usar este sistema para lançar notas online e usar 

ferramentas de EAD como o fórum de discussão.  

 

(Em anexo a Formalização dos Planos de Manutenção e Conservação de 

Equipamentos, Planos de Apoio Logístico para as Atividades Acadêmicas, dos Critérios 

para aquisição de novos equipamentos e dos mecanismos para manutenção, dos 

Critérios de Admissão e qualificação do pessoal técnico e sua forma de 

operacionalização). 

 

Oitava dimensão: Planejamento e avaliação, especificamente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional. 

 

Trata-se dos procedimentos de avaliação e acompanhamento institucional, 

especialmente da auto-avaliação interna, visando às atividades que englobam a 

comunidade acadêmica. 

O processo de avaliação institucional é implantado de forma sistematizada, para buscar 

as adequações necessárias ao aprimoramento da qualidade do ensino. 

Existem procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 

especialmente das atividades educativas.  
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Nas atividades administrativas e financeiras são gerados relatórios anuais de gestão que 

são aprovados pelo Conselho Diretor.  

Há também um projeto de adequação do planejamento estratégico geral da Instituição, 

relacionando-o com o Projeto Pedagógico Institucional e com os projetos pedagógicos 

dos cursos com planos de ação.  

 

Nona dimensão: Políticas de atendimento a estudantes. 

 

Contempla as políticas de acesso, seleção, permanência e participação dos estudantes 

em atividades de ensino, de iniciação científica, e de avaliação institucional. Envolve os 

mecanismos de estudos e análises dos dados sobre os ingressantes, evasão/abandono, 

relação professor/aluno, tendo em vista a melhoria das atividades educativas.  

O acompanhamento psicopedagógico oferecido ao aluno, desenvolvido pelo CAPS, 

garantindo que os discentes recebam atenção e estímulos para se integrar no ambiente 

acadêmico. 

O apoio aos discentes para a participação em programas e projetos de iniciação 

científica e de extensão e, sob demanda específica, subsídio para a participação em 

eventos. 

A IES possui uma secretaria com em média oito colaboradores para melhor atend er os 

estudantes e foi refeito seu layout  atualmente para melhor conforto e bem estar dos 

discentes. O atendimento é feito através de pessoas e recursos tecnológicos como 

computadores e sistemas de informação.  

Foram criadas políticas para a criação de empresa-júnior, visto que se encontra em 

andamento processos de instalação das mesmas.   

Foi iniciado em 2008 o projeto de uma Incubadora que entrará em funcionamento a 

partir de 2009.  

Foram criados também pelos professores Suely Mendes Braga, Gleyde Selma Schapke e 

Anselmo Francisco de Oliveira, mecanismos e ferramentas voltadas para melhoria da 

aprendizagem do discente, como: 

 Programa de Nivelamento 

 Programa de Orientação acadêmica 

 Programa de Suficiência 

 Programa de Assistência aos estudantes 
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Evolução anual do número de bolsas aos alunos de graduação, bolsas de trabalho e 

bolsas de monitoria de graduação; 

 

Egressos: 

Existe uma política de acompanhamento e vínculo junto aos egressos da instituição. 

Muitos deles hoje fornecem a Faculdade São Luís de França serviços de seus 

empreendimentos, outros praticam o intra-empreendedorismo em empresas de terceiros. 

Foram estabelecidos vínculos afetivos, onde foram criadas histórias de amizades e 

companheirismos nos projetos da Instituição. No site existem depoimentos de alunos, 

que denotam a satisfação de alguns deles diante do atendimento, acompanhamento e 

dedicação da Faculdade São Luís de França para o aprimoramento e crescimento 

pessoal e profissional de seus alunos.  

 

 

 

Décima dimensão: Sustentabilidade financeira 

 

Esta dimensão analisa a sustentabilidade financeira da Instituição e políticas de captação 

e alocação de recursos, direcionadas aos programas de ensino, de pesquisa e de 

extensão.  

As obrigações trabalhistas são cumpridas, sendo os salários pagos regularmente, não se 

registrando multas por atraso.  

 

São discutidos constantemente em reuniões políticas de cobrança e alto índice e de 

inadimplência, frente a uma ação preventiva e corretiva dos atrasos dos pagamentos das 

mensalidades. Diante dos relatos as medidas vão sendo analisadas de forma coerente 

pela Diretoria Financeira. 

A Faculdade São Luís de França está com solicitação de novos cursos para 2009 

tramitando no Mec, e espera em concordância com o PDI atingir seus objetivos. Foi 

constatado que a IES ao final de dezembro está trabalhando para fazer um orçamento 

por centro de custos. 

 



25 

9 - Ações de estímulo para a participação da comunidade acadêmica no 

processo de avaliação institucional 

O presente mecanismo de auto-avaliação implantado na Faculdade São Luís de França 

tem tido papel fundamental na divulgação da estrutura organizacional da Instituição, 

bem como no conhecimento dos macro-processos de ensino, pesquisa e extensão e de 

gestão que configuram a ação organizacional do dia-a-dia. Fortaleceu o processo 

democrático interno a partir de uma abordagem transparente junto à comunidade e vem 

auxiliando a Instituição em seu fazer administrativo, transformando a auto-avaliação em 

instrumento de gestão. Contudo, ainda existe um trabalho de sensibilização a ser 

realizado, que garanta a continuidade permanente desse sistema em ação.  

O ato de avaliação, como processo político, contou com ampla participação da 

comunidade acadêmica em todas as fases de sua execução. Nesse sentido todas as 

propostas incluídas no presente documento foram analisadas pela mesma. 

Foram realizadas reuniões  para debate das metodologias na aplicação dos questionários 

para toda comunidade da FSLF. Foi sugerido em reuniões que a Avaliação fosse feita 

via internet, mas para isso seria preciso a utilização de mecanismos que a Instituição 

ainda não dispõe, portanto os questionários forma distribuídos e respondidos 

manualmente. 

A Comissão Própria de Avaliação uniu-se aos responsáveis pelo PPI, para que juntos 

apresentassem a Comunidade Acadêmica a proposta e a importância da Avaliação 

Institucional. 

 

9.1 – Procedimentos Metodológicos 

 

A metodologia utilizada, nesta etapa de socialização dos dados com a comunidade 

acadêmica, pautou-se na realização de reuniões com os vários segmentos, em 

seminários de discussão por curso, em seminários de discussão com os acadêmicos e 

com a comunidade. Vale lembrar que todo o processo de reflexão partiu dos parâmetros 

contidos nos Projetos Pedagógicos da instituição e dos seus cursos, como forma de 

garantir critérios tanto para avaliar quanto para tomar decisões na busca de solução para 

os problemas encontrados.  O princípio que sustentou todo o processo foi a democracia 

participativa, respeitando a opinião da comunidade acadêmica.  



26 

A coleta de dados se deu em forma de pesquisa institucional, procedendo-se a uma 

avaliação baseada nos aspectos quantitativos e qualitativos, viabilizando a reflexão 

crítica dos participantes. Foram utilizadas como técnicas de pesquisa: análise 

documental e aplicação de um questionário a todos os segmentos, por curso. 

 

9.2 – Desenvolvimento 

Foram criadas sub-comissões, para levantamento e análise dos dados; Reconstrução dos 

instrumentos de coleta de dados junto às coordenações; Levantamento de dados; 

Consolidação dos dados;  

 

9.3 - Consolidação 

Este trabalho possibilitou o acesso da gestão da Faculdade São Luís de França, as 

avaliações e reivindicações da comunidade interna para que suas decisões rumo ao seu 

planejamento estratégico e sua reestruturação fossem conseqüentes.  

 Nesse sentido, este processo teve como objetivo geral, construir 

conhecimentos sobre a instituição, sua dimensão regional, bem como ampliar suas 

relações com a comunidade organizada, cumprindo, desse modo, a sua função social, 

uma vez que tem como princípio norteador de todo o processo, a democracia 

participativa e a ética humana. 

 O primeiro ciclo da avaliação institucional aconteceu no período de 2004-2006 

e, até o momento, não recebeu a visita da comissão de Avaliação Externa. Independente 

disso, a CPA desencadeou mais um ciclo do processo de avaliação institucional e 

organizou as dimensões a serem avaliadas através da metodologia orientada pelo 

próprio Sinaes. 

O processo avaliou desde o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, até 

as dimensões do ensino, extensão e da gestão. Avaliou também, tendo em vista o 

significado social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior, as 

relações com a sociedade através das formas de comunicação utilizadas, a políticas de 

pessoal, a organização e formas de gestão, a infra-estrutura física, o planejamento e 

avaliação, especialmente, os processos, resultados e eficácia de auto-avaliação 

institucional, as políticas de atendimento aos estudantes e aos egressos e a 

sustentabilidade financeira. As atividades, nesta fase do  processo, seguiram o seguinte 

cronograma.  
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10- Cronograma do primeiro ciclo de avaliação institucional 

 

Constituição da CPA 

Maio de 2004 – constituição da Comissão Própria de Avaliação da FSL; 

Estruturação da CPA 

Maio e Junho de 2004 – Elaboração e aprovação do regimento da CPA. Leitura e 

Interpretação as lei nº 10.861; 

Definição da Metodologia de trabalho da CPA 

Agosto de 2004 – Discussão sobre a constituição dos elementos para auto-avaliação. 

Elaboração do calendário das ações avaliativas. Estudo de textos sobre avaliação 

institucional (diretrizes e orientações para o roteiro da auto-avaliação); 

Sensibilização 

Novembro e Dezembro de 2004 – Reuniões com os segmentos da comunidade 

universitária. Criação de comissões de avaliação; 

Elaboração da proposta de avaliação 

Fevereiro de 2005 – Construção do projeto de auto-avaliação; 

Apresentação da proposta à comunidade acadêmica 

Março de 2005 – Reuniões com os segmentos da comunidade acadêmica; 

 

10.1- Cronograma da Avaliação Institucional Atual 

 

Apresentação 

Março e Abril de 2008 - Apresentação de seminário à comunidade acadêmica sobre a 

estrutura do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e da auto-avaliação 

institucional; 

Sugestões 

Abril de 2008 - Recebimento das sugestões para o programa de avaliação institucional. 

Apresentação do PAI 

Maio de 2008 - Seminário à comunidade acadêmica para debate do programa de 

avaliação institucional 

Reformulação 

Maio e Junho de 2008 - Reformulação do programa de avaliação institucional 

Coleta de Dados 
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Agosto de 2008 - Implementação do processo de coleta de dados quantitativos da 

instituição e elaboração das ferramentas para a aplicação e análise dos questionários à 

comunidade acadêmica; 

Metodologias  

Setembro 2007 - Aplicação das demais metodologias de avaliação institucional e início 

da elaboração de análises de inferência sobre as dimensões previstas no projeto.  

Finalização 

Outubro e Novembro de 2008 - Finalização das análises sobre as dimensões previstas 

no projeto. Meta-avaliação do processo executado e elaboração do relatório final de 

avaliação institucional. 

 

 

A CPA coordenou todo o processo de organização de reuniões, com 

representantes de todos os cursos, bem como com os gestores e funcionários, 

possibilitando a participação e envolvimento de todos os 03 segmentos, a fim de que a 

coleta de dados oferecesse maior credibilidade.  

 A fase do diagnóstico compreendeu uma vertente técnica da avaliação, na 

qual são coletados e analisados os aspectos quantitativos e qualitativos, que compõem a 

realidade examinada, constituindo um banco de dados e informações sobre os quais se 

debruçou a continuidade do processo que é a socialização e discussão dos dados e 

tomadas de decisão.  
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12- Considerações Finais 

 

O procedimento de auto-avaliação é uma ação ampla e complexa, exigindo 

envolvimento e comprometimento de todas as instâncias da Instituição, para viabilizar 

estratégias que permitam reverter às fragilidades em potencialidades, observadas as 

sugestões propostas. 

A participação de todos os agentes que compõem a comunidade acadêmica e técnico-

administrativa torna-se fundamental para o processo de auto-avaliação, coordenado pela 

CPA, como forma de manter sólidas a integridade e a qualidade da Faculdade São Luís 

de França, ampliando horizontes. 

Espera-se que este trabalho se estabeleça em um exemplo de esforço para a construção 

de um projeto amplo de avaliação continuada, que possa contribuir para desenvolver 

uma metodologia de avaliação que permita aos diferentes órgãos e níveis da 

administração planejar e aplicar, de forma sistemática e contínua, projetos de auto-

avaliação.  

O trabalho executado deve servir de estímulo para que o processo se torne cada vez 

mais rico na cultura, agregando novas vozes e contribuições.  

Após análises das informações coletadas e analisadas pela comunidade envolvida, a 

Comissão Própria de Avaliação, elaborou esse relatório que em seguida foi 

encaminhado à diretoria para implementação a fim de garantir a melhoria da qualidade 

dos serviços prestados à comunidade acadêmica e à sociedade pela Faculdade São Luís 

de França, e posteriormente divulgados nos meios de comunicação já definidos. A 

Faculdade São Luís de França tem o compromisso de implementar as sugestões da 

comunidade acadêmica, tornando os resultados da auto-avaliação institucional 

instrumentos que orientam as tomadas de decisão. 

 

A criação da CPA relançou o posicionamento da Instituição no sentido de aprender a se 

auto-avaliar. 

O presente mecanismo de auto-avaliação implantado na Faculdade São Luís de França,  

tem tido papel fundamental na divulgação da estrutura organizacional da Instituição, 

bem como no conhecimento dos macro-processos de ensino, pesquisa e extensão e de 

gestão que configuram a ação organizacional do dia-a-dia. Fortaleceu o processo 

democrático interno a partir de uma abordagem transparente junto à comunidade e vem 

auxiliando a Instituição em seu fazer administrativo, transformando a auto-avaliação em 
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instrumento de gestão. Contudo, ainda existe um trabalho de sensibilização a ser 

realizado, que garanta a continuidade permanente desse sistema em ação. 
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Potencialidades detectadas: 

 

 Conhecimento amplo da estrutura normativa da IES e a aplicação do disposto no 

PDI; 

 Preocupação com a pesquisa através da produção de revista cientifica e de 

eventos que favorecem a interdisciplinaridade e a produção de conhecimento 

cientifico; 

 Preocupação com a extensão investindo e inovando ações capazes de  

transcender o currículo; 

 Presença de órgãos e setores institucionais para orientar nas tomadas de decisão 

dos coordenadores de curso, a exemplo dos sistemas de arquivo e registro de 

documentos acadêmicos dos discentes; 

 Conhecimento amplo da estrutura normativa; 

 Vocação para atender as demandas de mercado e dos discentes;  

 Laboratório de TI com Internet sem fio, bem como salas de aula, ambiente 

aberto e todas as unidades administrativas e acadêmicas; 

 Todas as salas administrativas e de aulas climatizadas; 

 Amplo espaço aberto para promoção da interação entre as pessoas  

 Realização dos procedimentos formais de avaliação e acompanhamento do  

planejamento institucional, especialmente das atividades educativas.  

 Orientação e facilidade para o acesso de portadores de necessidades especiais a 

alguns setores da IES, 

 A existência de Projeto Pedagógico Institucional  (PPI) em constante 

atualização; 

 Capacitação e seminários internos para melhoria no desenvolvimento mais 

consistente dos docentes  da Instituição;  

 Programas de capacitação permanente para o corpo técnico-administativo; 

 Procedimentos que visam acompanhar e avaliar as práticas pedagógicas dos 

docentes; 

 Preocupação constante com a reestruturação curricular dos cursos de graduação, 

ainda que fundamentada em parâmetros conservadores, mas baseados nas novas 

diretrizes curriculares do CNE;  

 Preocupação com um quadro docente  qualificado; 
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 Mudança do perfil de contratação de professores, com renovação do quadro 

docente em busca de profissionais com titulação mínima de mestre, visando uma 

política de interação maior entre a graduação e a pós-graduação;  

 Aumento do número de bolsas de iniciação científica no sentido de envolver um 

maior número de graduandos em atividades de pesquisa, contribuindo para a 

formação de futuros cientistas.  

 Tendência de crescimento da captação de recursos para a pós-graduação;  

 Preocupação com a adequação da infra-estrutura de informática para 

atendimento dos diversos setores da instituição;.  

 Comprometimento da instituição com os programas de ações afirmativas de 

extensão, tais como o programa de inclusão social;  

 Ótimo perfil de seu corpo discente;  

 Ótimo perfil de seu corpo técnico-adminstrativo;  

 Qualidade na formação, com oferta de cursos reconhecidos e aceitos no 

mercado;  

 Preocupação constante com a reestruturação curricular dos cursos de graduação; 

 Ampliação no espaço físico no Núcleo da Secretaria e no Núcleo de Pós-

graduação; 

 Preocupação com o baixo perfil de escolaridade dos servidores técnico 

administrativos, incentivando-os, investindo e ofertando bolsas para que os 

mesmos atinjam um grau maior de desenvolvimento intelectual.  

 Entrosamento das coordenações dos três cursos, compreendidos como 

Administração, Pedagogia e Letras, aumentando o grau de interação de 

desenvolvimento acadêmico. 



33 

 

13- Referências Bibliográficas 

 

RIBEIRO, Célia Maria, COSTA, Eula Maria. Avaliação Institucional: o 

desenvolvimento humano enquanto percursso e destino. 2002. (TEXTO) 

LEITE, Maria Cecília Lorea. Avaliação da universidade: a concepção e o 

desenvolvimento de projetos avaliativos em questão. 21ª Reunião Anual da ANPEd. GT 

11 – Política de Educação Superior, 20 a 24 de setembro de 1998. Caxambu, MG.  

IANNONE, Leila Rentroca. Avaliação institucional: relato de uma experiência. In: 

CAPELLETTI, Isabel (Org.). Avaliação educacional: fundamentos e práticas. São 

Paulo: Editora Articulação Universidade/Escola, 1999.  

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação da Educação Superior. Petrópolis: Vozes, 2000.  

RISTOFF. Dilvo I., DIAS SOBRINHO e BALZAN, Newton César (orgs.) Avaliação 

Institucional: teorias e experiências”. Avaliação Institucional: pensando princípios. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

 


