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II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A promoção da qualidade da educação superior tem sido preocupação de políticas 

de educação superior nas últimas décadas em diversos países do mundo ocidental, 

incluindo o Brasil. A qualidade, quando se refere a instituições e a processos 

educativos e científicos que, por natureza, desenvolvem uma prática social que afeta 

e modifica as pessoas, assume perspectiva histórica, plena de sentidos e valores. 

 

Desenvolver a cultura da qualidade, ensejada por processos avaliativos abertos, 

públicos e confiáveis constitui um anseio partilhado entre instituições de educação 

superior (IES), sociedade civil, governo, Congresso Nacional e a população 

brasileira. A proposta de avaliação do SINAES pretende contribuir para a 

concretização desse desafio ao estabelecer que a qualidade da educação superior 

seja verificada, dentre outros procedimentos, via inicialmente através de uma auto-

avaliação interna e posteriormente através da avaliação externa das IES, a ser 

realizada por meio de visitas de comissões externas de especialistas às instituições. 

 



 2 

Em cada IES, de acordo com seu porte e estrutura, as dimensões do SINAES devem 

ser utilizadas como referencial para a análise crítica da qualidade da atuação 

acadêmica e social, com vistas ao cumprimento de sua missão. 

 

Dentro dessa proposta é que foi elaborado o presente relatório que  espelha a 

realidade institucional e teve como base o trabalho desenvolvido pela CPA, durante o 

período de um ano e como eixo norteador à proposta de auto-avaliação apresentada 

e aprovada pela CONAES, atualizada em seu cronograma de atividades.  

 

Foi elaborado e desenvolvido um planejamento, que teve como princípio à criação de 

subcomissões de trabalho, especificas para cada dimensão, envolvendo assim todos 

os segmentos da IES, onde foi feito um estudo aprofundado e uma discussão de 

todas as dimensões estabelecidas pela Lei nº 10.861/04. 

 

Utilizamos como instrumento para coleta de dados, questionários, conforme nossa 

proposta de auto-avaliação, que depois de respondidos, foram tabulados por meio de 

planilha Excel, analisados, discutidos e apresentados a comunidade acadêmica. 

 

 

III - DESENVOLVIMENTO 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação, após uma análise crítica da atual etapa do 

processo de auto-avaliação, desenvolvido com base nos princípios que regem a 

avaliação proposta pelo SINAES, segundo as diretrizes e de acordo com a proposta 

encaminhada à CONAES, elaborou o seguinte relatório, optando por analisar passo 

a passo cada dimensão e os seus indicadores: 
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DIMENSÃO 1: A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 
 
Indicadores Resultado 

1.1 Articulação entre PDI e o 
PPI 

A instituição não tem ainda formalizado o seu PPI, o mesmo está 
sendo desenvolvido em articulação entre o PDI e as políticas de 
ensino. 

1.2 Articulação entre o PDI e 
o PPI nas Políticas de 
Pesquisa 

A instituição não tem ainda formalizado o seu PPI, o mesmo está 
sendo desenvolvido em articulação entre o PDI e as políticas de 
pesquisa. 

1.3 Articulação entre o PDI e 
o PPI nas Políticas de 
Extensão 

A instituição não tem ainda formalizado o seu PPI, o mesmo está 
sendo desenvolvido em articulação entre o PDI e as políticas de 
extensão. 

1.4 Articulação entre o PDI e 
o PPI nas Políticas de Gestão 
Acadêmica 

A instituição não tem ainda formalizado o seu PPI, o mesmo está 
sendo desenvolvido em articulação entre o PDI e as políticas de 
Gestão Acadêmica. 

1.5 Coerência das propostas 
do PDI com a realidade 
institucional e cumprimento do 
cronograma 

A proposta de desenvolvimento descrita no PDI, com relação ao 
ensino é coerente, no entanto em relação à pesquisa e extensão 
não é satisfatório. A IES não cumpriu o que está definido no 
cronograma do PDI. 

1.6 Utilização do PDI como 
referência para programas e 
projetos 

O PDI não é utilizado em sua totalidade, como documento de 
referência para a elaboração de programas e projetos visando a dar 
cumprimento às políticas institucionais. 

1.7 Articulação entre o PDI e 
a Auto-avaliação. 

Por ser oficialmente a primeira auto-avaliação institucional, ainda 
não foi possível, utilizar-la como subsídios para a revisão do PDI. 

1.8 Articulação entre o PDI e 
as Avaliações Externas 

Os resultados das avaliações externas não foram utilizados como 
subsídios para a revisão do PDI. 

Forças /Potencialidades 

 
- O PDI esta em consonância com a realidade em que a instituição está inserida. 
 

 

 
 

 

 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 

 

- O PDI apesar de se constituir no documento norteador das ações da instituição, é necessário 
rever a sua forma de apresentação e fazer com que a comunidade tenha conhecimento 
desse documento. É evidente que algumas ações precisam ser tomadas pela instituição para 
que o seu PDI cumpra efetivamente os objetivos que se propõe. 

  
 

 
  

Recomendações 

 
- Formalização do PPI; 
- Reestruturação do PDI;  
- Adequar os cursos às novas diretrizes curriculares; 
- Estabelecer uma política de pesquisa e extensão possível de realização. 
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DIMENSÃO 2: 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. 
 
Indicadores Resultado 

2.1 Projeto Pedagógico 
Institucional e Políticas 
Institucionais para a 
graduação e formas de sua 
operacionalização. 

A operacionalização da graduação é norteada pelo PDI - Projeto de 
Desenvolvimento Institucional, em função do PPI está em 
elaboração. 

2.2 Articulação entre o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) 
e os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos (PPC) 

Os PPCs estão articulados com o PDI em função do PPI está sendo 
elaborado. 
 

2.3 Políticas Institucionais 
para a Pós-Graduação lato 
sensu e formas de sua 
operacionalização 
 

A IES tem implantado vários cursos de pós-graduação. As práticas 
implementadas na pós-graduação lato sensu são coerentes com as 
políticas constantes dos documentos oficiais da IES, (PDI, etc) 
 

Forças /Potencialidades 

 
- A IES apresenta o PPI como orientador das ações desenvolvidas no ensino, por meio dos 

cursos por ela ministrados.  
- As práticas pedagógicas estão pautadas numa concepção de ensino que inclui o uso de 

novas tecnologias e a interdisciplinaridade. 
 

 

 

 
 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 

 
- Há um distanciamento entre o vivido na IES e o proposto no PDI quanto à pesquisa e 

extensão. 
- Embora a instituição já tenha desenvolvido alguns projetos que envolveram a comunidade, 

não o fez de maneira regular e sistematizada.  
- O desenvolvimento da pesquisa se dá através dos trabalhos de conclusão de curso e/ou em 

disciplinas que introduzem na sua plataforma de trabalho, a realização de projetos. 
- A instituição oferece a comunidade cursos de pós-graduação, no entanto, dos seis cursos 

apenas três, estão listados no PDI. 
 

 

 

Recomendações 
 

- Corrigir as distorções existentes no PDI; 
- Reformular a grade curricular dos cursos de Administração e Pedagogia, para atender às 

Diretrizes Curriculares; 
- Desenvolver de maneira regular os projetos de extensão; 

- Proporcionar o desenvolvimento da pesquisa. 
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DIMENSÃO 3 - 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. 
 
Indicadores Resultados 

3.1 Compromisso da IES com 
os programas de inclusão 
social, ação afirmativa e 
inclusão digital. 

Não existem no documento oficial da IES políticas implementadas 
que estabeleçam seu compromisso com a responsabilidade social 
no desenvolvimento das suas atividades. 

3.2 Relações com o setor 
público, produtivo e mercado 
de trabalho. 

Não existem ações que estimulem as relações com os setores 
público e privado, articuladas com as demandas do setor produtivo 
de instituições sociais, culturais e educativas, por meio de 
convênios de cooperação que facilitem o aporte de conhecimentos 
aplicados à problemática regional, visando contribuir para o 
desenvolvimento econômico e social. 

3.3 Responsabilidade Social 
no ensino 

Não existe o tema responsabilidade social incorporado nas 
diferentes atividades de ensino. 

3.4 Responsabilidade Social 
na Pesquisa 

Apesar da pesquisa está formalizada no documento oficial da IES, 
não existe política de operacionalização.  

3.5 Responsabilidade Social 
na Extensão 

 Não existem na IES atividades de responsabilidade social na 
extensão. 

Forças /Potencialidades 

 
- A IES pratica a responsabilidade social através de constantes incentivos aos seus 

funcionários. Existem duas colaboradoras lotadas na secretaria que já concluíram seus 
cursos superiores totalmente custeados pela instituição. Atualmente outros três 
colaboradores estão estudando na instituição. A promoção também é utilizada com 
freqüência para o crescimento dos colaboradores. 

 

 
 

 

 

 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 

 
- Apesar de não está formalizado no documento oficial da IES o PDI, a instituição 

contemplou por meio de alguns professores, alguns projetos voltados à responsabilidade 
social, de conhecimento da comunidade que foi atingida.  

- O Projeto Ibem, realizado na comunidade do bairro Terra Dura, onde uma fábrica de 
vassoura de garrafas PET foi criada, através de um projeto inicial realizado pelos alunos e 
professores da instituição.  

- A instituição poderia ter criado um mecanismo de acompanhamento e de novas 
ferramentas para a melhoria da fábrica. 

 

 
  

Recomendações 
 

- Existe necessidade da IES, formalizar uma política de Responsabilidade Social, que 
contemple de forma abrangente o ensino, a pesquisa e a extensão.  
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DIMENSÃO 4 - A comunicação com a sociedade 
 
Indicadores Resultados 

4.1 Canais de comunicação e 
sistemas de informações. 

 Na IES existe um canal de comunicação funcionando de forma 
razoável. 

4.2 Ouvidoria. Existe na FSL um serviço de ouvidoria, em que os alunos têm 
acesso diretamente com os coordenadores de curso, a gestão 
acadêmica, a gestão administrativa e a direção da FSL. Além disso 
a faculdade dispõe de um canal aberto na página da FSL, em que 
os alunos e a sociedade, por meio de e-mail fazem seus reclamos e 
de forma imediata recebem um retorno. 
 

4.4 Imagem Pública da IES A IES consegue transmitir para comunidade externa sua imagem 
pública de forma muita bem aceita, em períodos como Processo 
Seletivo e Inscrição para Pós-Graduação. 
 

Forças /Potencialidades 

 
- Desenvolvimento de várias atividades pedagógico-culturais e resultados. 

 

 
 

 

 

 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 

 
- Falta de divulgação interna e externa das atividades desenvolvidas na IES; 

- A IES tem um canal aberto no site com a designação de “Fale Conosco” que funciona como 
ouvidoria, entre a comunidade interna e externa com a direção. É necessário que a 
comunidade tenha conhecimento desse canal, para que possa de alguma forma usufrir 

dessa ferramenta. 
 
  

Recomendações 

 
- Melhorar a comunicação interna; 
- Divulgar os eventos promovidos pela Faculdade na mídia, não só através da Internet, mas 

também nos diversos meios de comunicação: Rádio, TV, Out-Door; 
- Reativar o sistema de som nas salas de aula para comunicar sobre os diversos eventos da 

IES; 
- Afixar folder’s e convites sobre os diversos eventos para a comunidade acadêmica e nos 

diversos setores da IES; 
- Formalizar o serviço de Ouvidoria; 
- Implantar o Sistema CRM; 
- Implantar o Call Center; 
- Criação da Intranet; 

- Retorno do Boletim Informativo da Faculdade. 
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DIMENSÃO 5 - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 
suas condições de trabalho. 
 

Indicadores Resultados 

5.1 Titulação  A IES possui uma política salarial de acordo com a titulação de 
cada docente e está formalizada através do acordo coletivo 

5.2 Publicações A IES possui um projeto para criação de uma Revista com 
publicações de artigos do corpo docente e discente 

5.3 Regime de Trabalho A IES possui docentes contratados com 40 horas semanais. Todos 
os docentes são horistas contratados para ministrar aulas, participar 
da elaboração do planejamento pedagógico, planejar e orientar 
pesquisas, estudos, publicações e orientação psicopedagógica. 

5.4 Plano de Carreira Docente A IES está em fase de elaboração do Plano de Carreira Docente, no 
entanto a política salarial atualmente desenvolvida é com base na 
titulação de cada docente e está formalizada no acordo coletivo. 
 

5.5 Políticas de Capacitação e 
de acompanhamento do 
trabalho docente e formas de 
sua operacionalização. 

Existe política de capacitação e de acompanhamento do trabalho 
docente. 

5.6 Perfil técnico- 
administrativo, formação e 
experiência. 

Apesar de não existir política formalizada no PDI com relação a 
recrutamento, seleção e contratação de pessoal técnico-
administrativo ou em outros documentos da IES, o quadro técnico-
administrativo tem um bom perfil. Existe compatibilização em parte 
entre a formação profissional, a experiência acumulada e as 
funções exercidas. 

5.7 Plano de Carreira e de 
Capacitação do Corpo 
Técnico-administrativo. 

O Plano de Carreira e de Capacitação do Corpo Técnico-
Administrativo encontra-se em fase de elaboração. 
 

Forças /Potencialidades 

 
- Os docentes possuem uma excelente titulação e uma boa disponibilidade p/ a instituição. O 

pessoal técnico-administrativo é capacitado para as funções que exercem; 
- A IES incentiva seu corpo docente e técnico-administrativo a fazer cursos de 

aperfeiçoamento profissional; 
- Apesar de não está formalizado, a IES proporciona ao corpo técnico-administrativo 

oportunidade de crescimento. 

 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 
 
- Não há formalização do Plano de Carreira e da Capacitação do Corpo Docente e Técnico-

Administrativo; 
- Os setores não possuem um manual de organização que oriente de forma racional às suas 

atividades dentro da IES, com isso as pessoas acabam sendo realocadas para atividades, 
que não lhe são pertinentes. 

- Não há formalização de um uma política de recursos humanos; 
- Inexistência do plano de carreira docente e técnico administrativo. 

  

Recomendações 
 

- Existe a necessidade da IES, formalizar e implementar o Plano de Carreira e de Capacitação 
Docente; 

- Existe a necessidade da IES, formalizar e implementar o Plano de Carreira e de Capacitação 
do Corpo Técnico Administrativo e uma Política de Recursos Humanos.  
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DIMENSÃO 6 – 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 segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios. 
 

Indicadores Resultados 

6.1 Gestão Institucional A gestão institucional é coerente como as políticas constantes no 
PDI, porém não é acessível ao conhecimento no todo da 
comunidade interna e externa. 

6.2 Sistemas e recursos de 
informação, comunicação e 
recuperação de normas 
acadêmicas. 

Existe na IES sistema de informação funcionando de forma 
razoável. A IES possui um site e murais, que divulga informações 
periodicamente, para comunidade interna e externa.  

6.3 Funcionamento, 
representação e autonomia do 
Conselho Superior de 
Administração. 

Está formalizado no PDI, e existe implementado o Conselho 
Superior, sem divulgação junto a comunidade interna e externa. 

6.4 Funcionamento, 
representação e autonomia do 
Conselho de Ensino Pesquisa 
e Extensão. 

Apesar de está formalizado no PDI, não existe implementado o 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. 

6.5 Funcionamento, 
representação e autonomia do 
Conselho Consultivo. 

Não existe Conselho Consultivo na IES. 

Forças /Potencialidades 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 

 
- Apesar de formalizado no PDI o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o mesmo jamais 

se reuniu, para aprovar projetos de Pós- Graduação ou Extensão na IES. 

 

 

 

 

 

 

  

Recomendações 

 

- A necessidade que seja implementado o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e que  
haja periodicamente reuniões. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 9 

DIMENSÃO 7 – Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 
 

Indicadores Resultados 

7.1 Instalações Gerais  A IES funciona em um espaço físico construído de cerca de 1.930 
m². A maioria de suas instalações para o ensino são adequadas 
para a implementação das políticas constantes no documento oficial 
da IES o PDI. A IES possui um auditório com capacidade para 150 
pessoas, instalações para secretaria, 20 salas de aula com 
capacidade para 50 alunos, biblioteca, laboratório de informática 
todos climatizados, além de instalações sanitárias masculino e 
feminino para os docentes e discentes e pessoal técnico-
administrativo. 

7.2 Instalações acadêmico-
administrativas.  

As instalações acadêmico-administrativo (direção, coordenação e 
docentes) atendem aos requisitos de dimensão para o número de 
usuários. 

 

7.3 Condições de acesso para 
portadores de necessidades 
especiais. 

As instalações atendem em quase que em sua totalidade as 
condições de acesso para portadores de necessidades especiais. 
 

7.4 Acesso a equipamentos 
de informática, recursos áudio 
visuais, multimídia, internet e 
intranet. 

A IES possui um laboratório de informática com 30 computadores, 
ligados em rede, com acesso a internet para toda a comunidade 
acadêmica, e outro em fase de implantação com previsão para 30 
computadores e com todos os recursos que existem no laboratório 
atual. Seus recursos audiovisuais e de multimídia são adequados 
para atender as políticas constantes no documento oficial. 

 

7.5 Plano de Expansão e 
atualização de softwares e 
equipamentos. 

Existe um plano de expansão e atualização de softwares, porém 
não está formalizado. 

. 

7.6 Manutenção e 
conservação das instalações 
físicas. 

Apesar de não haver formalizado um Plano de Manutenção e 
Conservação das Instalações Físicas, existem práticas já 
consolidadas e institucionalizadas na IES. Existe serviço próprio de 
limpeza, manutenção e conservação das instalações físicas, que 
atendem a política institucional assumida pelos os gestores 
internos, que é visível às comunidade interna e externa. 

7.7 Manutenção e 
conservação dos 
equipamentos. 

Não existe formalizado na IES um Plano de Manutenção e 
conservação de equipamentos. Existe serviço próprio de 
manutenção e conservação dos equipamentos, que atendem a 
política institucional assumida pelos gestores internos e que é 
visível à comunidades interna e externa. 

7.8 Apoio Logístico para as 
atividades acadêmicas. 

Apesar de não haver formalizado um Plano de Apoio Logístico para 
as atividades acadêmicas, existe na IES o serviço apoio logístico 
para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas tais 
como: reserva e distribuição de equipamentos de informática, 
audiovisuais e multimídia. A organização e reprodução de materiais 
didáticos são feitos por terceirizados. Existe transporte para 
atividades de campo. 

 

7.9 Instalações para o acervo, 
estudos individuais e em 
grupo.  

A biblioteca está instalada em cerca de 217 m², dividido em 
recepção, acervo e área de leitura. Dispõe de 20 mesas com 60 
cadeiras para estudos em grupos e possui instalações para estudos 
individuais. 

7.10 Informatização da 
Biblioteca. 

A biblioteca está integrada através do módulo de biblioteca Biblios 
ao Sistema Integrado RM Sistemas, que funciona de forma 
integrada de aquisição ao empréstimo, junto à secretaria e 
financeiro. A biblioteca dispõe do serviço de consulta, empréstimo e 
reservas on line.   
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7.11 Políticas Institucionais de 
aquisição, expansão e 
atualização do acervo e 
formas de sua 
operacionalização. 

Existe formalizado no PDI política institucionais de aquisição e 
atualização do acervo, em fase de operacionalização. 

.   

7.12 Serviços da Biblioteca A biblioteca funciona das segundas às sexta feiras das 8:00 às 
22:00 horas e aos sábados nos horários das 8:00 às 16:00 horas e 
presta os seguintes serviços: empréstimos domiciliar para livros; 
consulta ao acervo no local; e pesquisa orientada por funcionários. 

7.13 Recursos Humanos da 
Biblioteca. 

O quadro de recursos humanos é composto por uma bibliotecária 
com formação em biblioteconomia e três auxiliares de biblioteca 
com ensino médio e/ou em formação superior. 
 

7.14 Políticas de conservação 
e/ou expansão do espaço 
físico do laboratório, normas 
de segurança e formas de sua 
operacionalização. 

Não existe formalizado as políticas de conservação e/ou expansão 
do espaço físico. Existe norma de segurança operacionalizada e 
institucionalizada.  

7.15 Políticas de aquisição, 
atualização dos equipamentos 
e formas de sua 
operacionalização. 

Não existe formalizado as políticas de aquisição e atualização dos 
equipamentos e formas de operacionalização. 

7.16 Políticas de contratação 
e de qualificação do pessoal 
técnico e formas de 
operacionalização. 

Não existe formalizado as políticas de contratação e de qualificação 
do pessoal técnico e formas de operacionalização. 

Forças /Potencialidades 
 

- A manutenção dos equipamentos é feita internamente por profissionais da IES; 
- O Sistema de Informação é integrado entre os diversos setores; 
- A IES possui serviço on line de consulta acadêmica  e reserva de livros; 
- Existe no espaço físico disponível da IES cerca de 10.000 (dez mil) metros quadrados de 

área livre para a ampliação de suas instalações e com isso atender adequadamente as 
políticas de ensino formalizadas no PDI. 

 
 
 
 
Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 
 

- Para atender adequadamente as políticas de ensino formalizadas no PDI, como relação a 
instalações gerais e acadêmico-administrativa a IES necessita ocupar parte da área livre 
disponível para ampliar e dar mais conforto a comunidade interna e externa.   

 
 
Recomendações 
 

- Há necessidade da oferta de alguns serviços: empréstimos entre bibliotecas; comutação 
bibliográfica no país e no exterior; consulta a bases de dados disponíveis diretamente na 
instituição ou via acesso remoto a recursos de outras instituições. 

- Há necessidade de formalizar os critérios para aquisição de novos equipamentos e os 
mecanismos para manutenção e suas formas de sua operacionalização. 

- Há necessidade de formalizar os critérios de admissão e qualificação do pessoal técnico e 
sua forma de operacionalização; 

- Formalizar o Plano de Manutenção e Conservação de Equipamentos; 
- Formalizar o Plano de Apoio Logístico para as Atividades Acadêmicas; 
- Formalizar o Plano de Manutenção e Conservação das Instalações Físicas. 
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DIMENSÃO 8 – Planejamento e avaliação, especificamente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da auto-avaliação institucional. 
 

Indicadores Resultados 

8.1 Participação da 
Comunidade Acadêmica, 
divulgação e analise dos 
resultados. 

 A comunidade interna teve participação efetiva no processo de 
auto-avaliação. Os resultados foram divulgados através dos murais 
e discutidos com a comunidade. 

8.2 Ações acadêmico-
administrativas em função dos 
resultados da auto-avaliação. 

Ainda não foi possível implementar ações acadêmico-
administrativas, com base nos resultados da auto-avaliação. 

8.3 Ações acadêmico-
administrativas em função dos 
resultados das avaliações 
externas do MEC 

Não existem ações acadêmico-administrativo implementado após a 
avaliação externa.  

8.4 Articulação entre os 
resultados das avaliações 
externas e os da auto-
avaliação. 

Não existe articulação entre os resultados das avaliações externas 
e os da auto-avaliação. 

Forças /Potencialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 
 

- Dentro do planejamento de processo de auto-avaliação, alguns professores da instituição 
não participaram, por não terem carga horária disponível, especificamente para as atividades 
da CPA o que dificultou todo o trabalho.   

 
 
 
 
 
  
Recomendações 
 

- Existe a necessidade de uma participação mais efetiva de alguns componentes da CPA. A 
não participação se deve por força de uma carga horária definida especificamente para as 
atividades acadêmicas. 
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DIMENSÃO 9 – Políticas de atendimento aos estudantes 
 

Indicadores Resultados 

9.1 Programa de apoio ao 
discente.  

Estar formalizado no documento oficial o PDI um Programa de 
Atendimento ao Aluno, esse programa não é coerente com a 
realidade institucional. A IES mantém apenas alguns convênios de 
cooperação com algumas organizações, sem uma ampla 
divulgação e igualdade de oportunidade para os membros da 
população discente. 

9.2 Realização de eventos 
científicos, culturais, técnicos 
e artísticos. 

Existem na IES eventos culturais, técnicos e artísticos de forma 
eventual, ainda não institucionalizados. 

9.3 Facilidade de acesso aos 
dados e registros acadêmicos. 

O acesso aos dados e registros acadêmicos pelo discente é 
efetuado via web, para tanto a IES disponibilizar os terminais no 
laboratório e  na biblioteca. 

 

9.4 Apoio à participação em 
eventos, divulgação de 
trabalhos e produção 
discente. 

Existe de forma eventual o apoio á participação em eventos, 
divulgação de trabalhos de discentes. 

9.5 Bolsas acadêmicas. Existem bolsas acadêmicas em forma de desconto parcial e integral 
concedido ao aluno no pagamento da mensalidade. 
 

9.6 Apoio e incentivo à 
organização dos estudantes. 

Os dicentes não têm formalizado nenhuma organização como 
Centros Acadêmicos e/ou Diretórios Acadêmicos, a IES apóia e 
incentiva qualquer organização dos dicentes. Existe na IES já 
formalizada a Empresa Jr.  

9.7 Política de 
acompanhamento do egresso. 

Não existe na IES formalizados nenhuma política de 
acompanhamento de egresso. 

9.8 Programa de educação 
continuada voltados para o 
egresso. 

Não existe na IES formalizados nenhuma política de educação 
continuada voltado para o egresso. 

Forças /Potencialidades 
 

- Como programa de apoio ao discente, há operacionalizado o serviço de apoio 
psicopedagógico aos discentes, o CAP – Centro de Apoio Psicopedagógico. 

 
 
 
 
 
 
Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 
 
 
 
 
 
Recomendações 
Como programa de apoio ao discente a necessidade de: 
- Criar mecanismos e ferramentas voltados para a melhoria da aprendizagem do discente 
(programas de nivelamento, de suficiência, de tutoria, de orientação acadêmica) e sua 
operacionalização; 
- Criar mecanismos de motivação capazes de produzir a interação efetiva entre aluno e professor, 
entre aluno e aluno, e sua operacionalização. 
- Há necessidade de operacionalizar o acesso aos dados e registros acadêmicos pelos dicentes. 
- Há necessidade de operacionalizar o apoio à participação em eventos, divulgação de trabalhos e 
produção discente. 
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DIMENSÃO 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 
social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 
 

Indicadores Resultados 

10.1 Compatibilidade entre a 
proposta de desenvolvimento 
da IES e o orçamento 
previsto. 

 A proposta de desenvolvimento da IES impactou no Plano Diretor 
do Município de Aracaju que indeferiu pedido de construção da 
sede no terreno localizado na Avenida Tancredo Neves. Isso nos 
tirou do eixo, pois ficamos sem condições de expansão em outro 
local, visto que inclusive as opções dentro da Cidade são poucas e 
inviáveis por serem de propriedade de grandes construtoras. Por 
enquanto estamos aguardando a liberação do curso de Letras para 
que possamos alugar outro imóvel. 

10.2 Alocação de recursos 
para manutenção das 
instalações e atualização de 
equipamentos e materiais. 

A instituição tem recurso satisfatório no orçamento para a 
manutenção das instalações e atualização de equipamentos e 
materiais. 

10.3 Alocação de recursos 
para a capacitação de pessoal 
docente e técnico-
administrativo. 

A instituição tem recurso satisfatório para capacitação de pessoal 
docente e técnico administrativo. 

10.4 Compatibilidade entre o 
ensino e as verbas e  
recursos disponíveis. 

A instituição tem recurso disponível satisfatório compatível com o 
ensino. 

10.5 Compatibilidade entre a 
pesquisa e as verbas e  
recursos disponíveis. 

A pesquisa é realizada com algumas limitações, tendo em vista o 
alto custo de manutenção de corpo docente exclusivo para esse 
fim. Utilizamos a monografia como ferramenta de incentivo à 
pesquisa, onde ao final existe apresentação à banca examinadora.  
 

10.6 Compatibilidade entre a 
extensão e as verbas e 
recursos disponíveis. 

A extensão também é realizada com pontos passíveis de melhorias 

Forças /Potencialidades 

 
- A estrutura organizacional da IES é compacta e enxuta. 

 

Fragilidades/Pontos que requerem melhorias 

 
- Limitação de cursos, inadimplência alta, carga tributária pesada e cruel. 

 

Recomendações 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A auto-avaliação representa um avanço muito importante para a educação superior. 
É de caráter educativo e de responsabilidade da instituição através da CPA – 
Comissão Própria de Avaliação Institucional, com o envolvimento da comunidade 
interna e externa.  
 
A auto-avaliação é o processo que busca a melhoria da qualidade do serviço 
educacional e a eficácia institucional e como tal o seu resultado deve ser divulgado e 
criticado pela comunidade interna e externa, atores nesse processo. Para atender 
esses reclamos, os resultados do nosso processo de auto-avaliação foram discutidos 
em seminários, disponibilizado nos murais e foi aberto um canal de comunicação 
com a CPA, o email cpa@faculdadesaoluis.com.br,   com objetivo de receber criticas 
e sugestões, referentes ao processo. 
 
Como todo processo, algumas dificuldades aparecem em função do novo, da 
mudança e das reações que podem advir em relação aos resultados. Em nossa 
instituição a comunidade acadêmica absorveu essas dificuldades e estiveram 
conscientes do seu papel, em todos os momentos em que participaram do processo.     
 
 
 
Aracaju, 28 de fevereiro de 2006. 
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