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1. INTRODUÇÃO 
 

 
 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares considera a 

autoavaliação como uma ferramenta permanente da gestão e como um meio de viabilização de 

mudanças na cultura acadêmica, no trabalho docente, na gestão da Instituição, nas definições 

curriculares e, acima de tudo, na busca pela melhoria da qualidade de ensino, e dos serviços 

institucionais prestados. 

Para a IES, a avaliação, é uma prática investigativa dos processos administrativos e 

educacionais que, por meio da observação criteriosa seguida de análise e necessária reflexão 

critica acerca da realidade praticada, visa a identificação das debilidades e fortalezas. 

A autoavaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que 

alunos, professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da 

sociedade civil organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao 

mercado de trabalho, sobre as ações direcionadas para a extensão, sobre a responsabilidade 

social e a infraestrutura da Faculdade para   a busca contínua de padrões de excelência   do 

ensino e da IES. 

Desta forma, este documento apresenta-se como relatório final deste processo tendo 

em seu anexo um cronograma para o ciclo avaliativo 2013/2014, seguindo as dimensões 

propostas pelo SINAES, contemplando 05 Eixos: 

 
 

 Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (8ª Dimensão) 
 

 

-  8ª  Dimensão:  Planejamento  e  avaliação,  especialmente  em  relação  aos  processos, 

resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional 

 
 

 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional (1ª e 3ª Dimensão) 
 

 

- 1ª Dimensão: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
 

- 3ª Dimensão: A responsabilidade social 
 

 
 

 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas (2ª, 4ª e 9ª Dimensão) 
 

 

- 2ª Dimensão: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão 
 

- 4ª Dimensão: A comunicação com a sociedade 
 

- 9ª Dimensão: Políticas de atendimento aos estudantes 



 Eixo 4 – Políticas de Gestão (5ª 6ª e 10ª Dimensão) 
 

 

- 5ª Dimensão: As políticas de pessoal 
 

- 6ª Dimensão: Organização e gestão 
 

- 10ª Dimensão: Sustentabilidade financeira 
 

 
 

 Eixo 5 – Infraestrutura (7ª Dimensão) 
 

 

- 7ª Dimensão: Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação. 
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2.  METODOLOGIA 
 
 

A elaboração  deste  relatório  se realizou  com  base no  “Roteiro  de  Autoavaliação 
 

“Institucional 2004: Orientações Gerais”, publicado pelo CONAES/INEP. 
 

A Avaliação Institucional nesta Faculdade consistiu em um processo permanente de 

elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permitirá retroalimentar as mais 

diversas atividades da Faculdade, durante todo o seu desenvolvimento, e ocorrerá em três 

momentos: 

I.  Avaliação  do  docente  por  componente  curricular  (semestralmente,  envolvendo 
 

Coordenadores, (docentes e discentes); 
 

II. Avaliação dos cursos (de dois em dois anos, envolvendo os segmentos: (docentes e 

discentes)). 

III. Avaliação Institucional Geral (de dois em dois anos, envolvendo todos os 

segmentos: discentes, docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico administrativos, 

egressos do curso, representantes da sociedade civil organizada). 

Para a realização da Autoavaliação Institucional da Faculdade, todos os segmentos, 

em  igualdade  de  participação,  envolver-se-ão  no  processo,  sendo  este  conduzido  pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, designada para planejar, organizar, refletir e cuidar de 

despertar o interesse de toda a comunidade em sua realização; com a participação e o 

envolvimento de toda a comunidade acadêmica; com o apoio da alta gestão da IES e com a 

disponibilização de informações e dados confiáveis. 

A avaliação institucional adotou uma metodologia participativa, buscando trazer para 

o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta e 

cooperativa, utilizando diversos instrumentos e métodos como questionários, pesquisas e 

entrevistas, conforme necessidades e situações específicas, focos e aprofundamentos exigidos 

pela própria dinâmica de atuação da IES. 

Os   métodos   adotados   partem   do   individual   para   o   coletivo,   favorecendo   a 

convergência dos dados em torno de objetivos comuns, bem como a busca compartilhada de 

soluções para os problemas apresentados. 

Para a sensibilização, foi organizado um seminário, para apresentação e discussão 

acerca do tema, reuniões e campanha visual através de cartazes, sitio institucional e portal do 

aluno, procurando envolver todos os atores do processo. 

A coleta de dados foi feita mediante aplicação de questionários a alunos, professores, 

funcionários, egressos e representantes da sociedade civil organizada; bem como pesquisa 



documental. As categorias e os indicadores aplicados a este instrumento são construídos a 

partir de um levantamento feito aos setores envolvidos, a fim de retratar, com fidedignidade, a 

realidade e as expectativas dos interessados e envolvidos na avaliação, para propiciar 

diagnósticos confiáveis. 

 
 

3.  AUTOAVALIAÇÃO CICLO 2013/2014 
 

 
 

Considerando que a Autoavaliação é um processo contínuo, a CPA da Faculdade 

iniciou os trabalhos do novo ciclo avaliativo em 2013, conforme o cronograma traçado no novo 

Projeto de Autoavaliação Institucional e colocando no anexo deste relatório. Para dar inicio a 

este novo ciclo avaliativo e para compor este relatório, a CPA lançou mão das ações 

programadas constantes do citado Projeto. 

 
 
 

4.  AÇÕES REALIZADAS 
 

 
 

Para a elaboração deste Relatório, já foram realizadas as seguintes ações de acordo 

com Projeto de Autoavaliação Institucional da Faculdade, a saber: análise documental; análise 

de  organograma,  de  regulamentos  internos  e  de  outros  instrumentos  normativos  da  IES; 

reuniões para análise e discussão do PDI; formação de grupos focais; reuniões para discussão 

do novo Projeto de Autoavaliação; atualização dos instrumentos de autoavaliação; 

sensibilização da comunidade acadêmica para iniciar ao novo ciclo avaliativo por meio de 

seminários e reuniões com os diversos setores da Faculdade; aplicação dos questionários à 

comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos); entrevistas com os 

setores;  verificação  dos  recursos  de  informação  instalados  e  disponibilizados  para  a 

comunidade acadêmica; reuniões técnicas setoriais para levantamento da infraestrutura física e 

tecnológica existente e análise para a identificação de sua adequação à estrutura de oferta; 

divulgação interna das etapas do processo de avaliação já realizado e de seus resultados; 

elaboração do relatório parcial; levantamento de dados das avaliações anteriores que foram 

incorporados ao planejamento institucional; verificação da execução das ações planejadas; 

levantamento de dados na secretaria; levantamento das formas de participação efetiva dos 

estudantes e professores em eventos internos e externos; avaliação da situação da IES quanto a 

sua sustentabilidade financeira. 



5.  LEVANTAMENTOS REALIZADOS EM 2013 E 2014 
 

 
 

5.1 Eixos 1 - Planejamento e Avaliação Institucional 
 

 
 

5.1.1 Relato Institucional 
 
 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares é uma instituição 

particular sem fins lucrativos. Está situada na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. 

Em 2013 a Faculdade ofereceu os Cursos de Administração, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia de Produção, Farmácia, Pedagogia e Tecnólogo em Gestão Ambiental, contando 

com 3.175 alunos matriculados e, em 2014 a faculdade ofereceu os mesmos cursos já citados 

com o total de 2.923 alunos matriculados. 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares tem uma missão 

para com a comunidade em formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender 

os conhecimentos das ciências e da tecnologia, contribuindo assim para o desenvolvimento 

social e cultural da região, do Estado e do País, visando ser uma instituição de ensino superior 

de referência, buscando sempre o contínuo aprimoramento e desenvolvimento do ensino, da 

iniciação científica e da extensão. 

É uma instituição em contínuo e dinâmico processo de evolução e desenvolvimento no 

cumprimento  da  sua  missão  e  na  realização  dos  seus  objetivos  e  metas.  Encontra-se, 

atualmente, em um processo de reflexões e revisões de sua expansão, de seus cursos de 

graduação e pós-graduação, reavaliando suas políticas educacionais de ensino e de extensão, da 

própria estrutura organizacional e funcional visando um salto de qualidade. Para concretizar os 

objetivos listados abaixo, a faculdade estabeleceu metas de médio e longo prazo executadas na 

vigência do PDI que compreende o período 2009 a 2013. 

 
 
5.1.1.1 Síntese da Avaliação do PDI 

 
 

Depois de cuidadosa observação e análise do Plano de Desenvolvimento Institucional 

da Faculdade, a CPA verificou que este documento está de acordo com as orientações 

disponibilizadas pelo Ministério da Educação e obedece ao disposto na legislação vigente que 

regula o ensino superior brasileiro – em especial ao art. 16 do Decreto n.º 5.773, de 9 de maio 

de 2006, que define os principais tópicos que deve conter todo Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 



O PDI da Faculdade expõe com concisão e coerência os passos a serem dados no 

caminho da Instituição rumo ao cumprimento de sua missão.  Esta análise tomou por base o 

PDI em vigor até 2013, neste ano de 2014, far-se-á uma análise mais detalhada do novo PDI, 

versão 2014/2016, que abrangerá o ciclo de Autoavaliação 2013/2014. 

 
 
5.1.1.2 Síntese Histórica da Autoavaliação Institucional na Faculdade 

 
 

Historicamente a Avaliação Institucional tem sido objeto de discussões na Faculdade 
 

Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares desde a sua criação. Em 2004, a Lei nº 
 

10.861 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Em 2006 

esta Faculdade, ainda supervisionada pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, 

passou a desenvolver ações experimentais de avaliação, inicialmente com a avaliação dos 

docentes em todos os semestres letivos. 

Posteriormente o Decreto nº 5.773/2006, em seu Art. 58, descreveu: “A avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e de desempenho acadêmico de 

seus estudantes será realizada no âmbito do SINAES, nos termos da legislação aplicável”. 

Em 2007, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, em uma ação Direta de 

Inconstitucionalidade, a Fundação Presidente Antônio Carlos, mantenedora da Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares e as demais fundações educacionais 

privadas de Minas Gerais passaram a integrar o Sistema                              Federal de Ensino. 

Assim, foram tomadas as providências para a migração dessas IESs para o Ministério da 

Educação, a partir de janeiro de 2009, data do Edital de Migração publicado por aquele órgão 

federal. 
 

Em 2010, após o término do processo de migração para o sistema Federal de Ensino, a 

Faculdade  iniciou  o  seu  1º  ciclo  de  Avaliação  Institucional  Interna,  com  a  finalidade  de 

cumprir as determinações legais, de atingir e demonstrar as condições para o seu 

reconhecimento no Ministério da Educação. 

Com a implantação, nesse mesmo momento, do processo de Planejamento Estratégico 

da Faculdade, a Avaliação Institucional ficou definida como um dos seus Programas 

Estratégicos. Para a realização deste programa, a direção da Faculdade aprovou a Resolução nº 

01/2009,  que  instituiu  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  (CPA)  da  Faculdade,  sendo 

designados os membros da referida Comissão por meio de Ato nº 01/2010   do Diretor 

Acadêmico-Pedagógico. 



A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade teve então a incumbência de 

construir uma proposta inicial de Avaliação Institucional e de realizar a Autoavaliação 

preconizada pelo SINAES. 

Nos anos de 2010, 2011 e 2012, a CPA da Faculdade realizou seu primeiro ciclo de 

Autoavaliação Institucional. As atividades da comissão foram bastante significativas, incluindo 

ações como: 

 discussão de concepções e de alternativas de operacionalização da Avaliação Institucional; 
 

 formalização de uma proposta de autoavaliação; 
 

 produção de calendário (cronograma), 
 

 realização  de  levantamentos  de  dados  por  meio  de  aplicação  de  vários  instrumentos 

avaliativos; 

 análise profunda dos resultados levantados; 
 

 construção  de um  diagnóstico e,  a  partir dele, proposição  de metas  e  ações  a serem 

apresentadas aos dirigentes da IES; 

 apresentação  dos  resultados  levantados  à  comunidade  acadêmica  e  aos  dirigentes  da 
 

Faculdade. 
 

 
 

Os resultados deste ciclo 2010/2012 renderam frutos significativos para a Faculdade: 

as ações realizadas mobilizaram a comunidade acadêmica que passou a enxergar a Avaliação 

Institucional como uma importante ferramenta de melhoria do ensino e da Faculdade como um 

todo. Além disso, as metas e ações traçadas a partir do diagnóstico dos resultados foram 

incorporadas ao PDI e, portanto, passíveis de serem alcançadas. 

Nesse mesmo período (2010/2012), a CPA apresentou à comunidade acadêmica e aos 

dirigentes da Faculdade e inseriu no sistema e-MEC, nos prazos estipulados pelo INEP: 

Proposta de Autoavaliação Institucional; dois Relatórios Parciais contendo a descrição dos 

trabalhos avaliativos realizados em 2010 e em 2011; e Relatório Final, concluído em dezembro 

de 2012, encerrando assim o primeiro ciclo avaliativo interno. 

A partir dos instrumentos utilizados para o levantamento de dados e de uma análise 

profunda dos dados coletados, a CPA elaborou um diagnóstico dos resultados e propôs à 

Direção um plano de ação com vistas a: solucionar ou minimizar os pontos fracos e as ameaças 

apontadas no diagnóstico; melhorar as atividades consideradas neutras; e fortalecer ainda mais 

os pontos fortes. 

As metas e as ações propostas no plano de ação, contempladas no Relatório Final 
 

2010/2012, foram assim realizadas e cumpridas: Avaliação/Planejamento/ Orçamento/Ação- 



implementação.   Tudo   isso   confirma  a  importância  da   Autoavaliação   Institucional   na 

Faculdade, como ferramenta de gestão, na busca da qualidade de bons serviços prestados tanto 

a seus alunos, a seus funcionários e a seus professores, quanto  à sociedade em que está 

inserida. 

 
5.1.1.3 Síntese histórica do planejamento e das ações acadêmico-administrativas 

decorrentes dos resultados das avaliações 
 
 

A CPA da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares propõe à 

Direção Acadêmico-Pedagógica e à Administração Financeira da Faculdade um plano de ação 

com vistas a solucionar os pontos fracos e as ameaças encontradas no diagnóstico do Relatório 

Final da Autoavaliação 2010/2012 e melhorar as atividades consideradas neutras e fortalecer 

ainda mais os pontos fortes. 

O plano de ação proposto pela CPA foi elaborado em três partes: 

Figura 01: Metas e ações propostas 

Figura 02: Metas e ações urgentes 
 

Figura 03: Metas cumpridas e ações realizadas 
 

 
 

As metas e a realização das ações visam qualificar ainda mais os serviços prestados 

pela Faculdade. 

 

Figura 1 – Metas e Ações Propostas 
 

 
DIMENSÃO 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEL 

 

PRAZOS 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Garantir                a 

formação de profissionais 

com técnico cientifico e 

cultural, e, ao mesmo tempo, 

preocupados com o 

fortalecimento dos ideais  

democrático e de bem-estar 

social. 

 
-Manter a divulgação adequada 

da missão e visão institucional 

da instituição junto à 

comunidade acadêmica. 

- Manter nas matrizes 

curriculares, componentes 

curriculares que propiciem a 

formação holística dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
Setor Acadêmico 

 
 
 
 

 

 

1º sem. 2013 

 

 
 

 

1 

-  Ampliar  a  oferta 

de cursos de graduação com 

vistas a atender a demanda  

dos setores 

- Protocolar  no  sistema  e- 

Mec  o  pedido  de autorização 

de funcionamento  para  os 

novos cursos, conforme o PDI. 

 
 

 

Diretor da IES 

 
 

 

1º Sem.2014 



 
 ocupacionais 

emergentes da 

cidade e região. 

   

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
- Garantir  o 

Cumprimento dos 

Projetos Pedagógicos

  em vista  dos  

objetivos do curso e 

do perfil do 

profissional. 

Capacitar  o  corpo  docente 

para que desenvolva as 

atividades curriculares com 

vistas ao alcance dos objetivos 

e competências e habilidades  

previstas  no PPC do curso. 

- Conscientizar o aluno da 

necessidade de conhecer o PPC 

e de acompanhar sua execução. 

 
 
 
 
 
 
 
Setor Acadêmico 

 
 
 
 

 

1ºSem.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Melhorar    a 

articulação  entre 

conhecimento teórico

 e  as 

atividades   práticas 

correspondentes. 

-   Utilizar   os   projetos   de 

extensão como meio de 

articulação entre os 

conhecimentos teóricos e 

práticos. 

- Realizar mais visitas técnicas 

como meio de promover  a  

articulação teoria prática e o 

contato do aluno com o mundo 

do trabalho desde o início do 

curso. 

- Implementar práticas 

pedagógicas inovadoras que 

fortaleçam a necessária 

articulação entre a teoria e a 

prática. (Projetos Práticas 

Empresariais) 

- Criar mecanismo de 

verificação  da  eficiência  e da 

e eficácia da aplicação prática 

ao conhecimento teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºSem.2013 

 
 
 
 
 
 

2 

 
- Melhorar     e 

implementar    os 

laboratórios  dos 

cursos para 

propiciar   as 

atividades   práticas 

articuladas  com  os 

conhecimentos 

teóricos. 

-       Promover       reuniões 

periódicas com os técnicos dos 

laboratórios proporcionando 

troca de experiências e 

organização no atendimento. 

- Avaliar e reconstruir as 

normas de funcionamento dos  

laboratórios  e  os roteiros de 

aulas. 

 
 
 
 

 

Direção Geral e 

Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 
2ºSem.2014 

 
 
 

2 

 
-  Melhorar  a política  

de  Estágio e 

promover novas 

parcerias. 

-  Melhorar  os  mecanismos 

de acompanhamento dos 

estagiários em campo. 

- Organizar os instrumentos 

para  realização  do  estágio 

 
 
 
Setor Acadêmico 

 
1ºsem. 2013 



 
  supervisionado. 

- Ampliar os convênios de 

estágio  e  estimular atividades  

de  parceria  com as empresas 

conveniadas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
- Incentivar 

trabalhos  de 

investigação 

científica. 

-   Estabelecer   relações   e 

parcerias com órgãos públicos e 

privadas para realização 

conjunta de projetos de 

investigação científica. 

- Ampliar e fortalecer os 

programas de iniciação 

científica dirigidos ao 

aperfeiçoamento da graduação. 

- Destinar no orçamento verba 

para o incentivo a investigação 

científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ºsem. 2013 

 
 

 
2 

 
Promover programas  

de  Pós- Graduação

 nas 

diversas   áreas   do 

conhecimento. 

- Estabelecer parcerias com 

as empresas e instituições da 

cidade e região para oferta de 

especializações direcionadas   

as necessidades do mercado. 

 
 
 
Direção Geral e 

Setor Acadêmico 

 
 
1ºsem. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Ampliar a política 

de capacitação 

docente. 

-  Incentivar  a  participação 

dos docentes em congressos, 

seminários,   simpósios, férias  

ou  eventos  de natureza técnico 

– científica. 

-  Garantir  a  multiplicação, na 

comunidade acadêmica, do 

conhecimento adquirido pelo 

docente em cursos, seminários, 

congressos, etc. 

-  Realizar  na  IES seminários, 

encontros, visando a melhoria 

da capacitação docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Setor Acadêmico e 

Setor Financeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ºsem. 2013 

 
 

 

2 

 

- Melhorar a 

participação de alunos 

em Projetos de 

Extensão. 

-  Incentivar  a  participação 

dos alunos nos projetos de 

extensão desenvolvidos pela 

IES. 

- Promover ações de incentivo 

a participação. 

 
 

 

Setor Acadêmico 

 
 
1ºsem. 2013 

 
 
 
 

2 

 

- Favorecer  a 

participação de 

alunos  em  eventos 

técnico-cientifico- 

culturais. 

-  Incentivar  a  participação 

dos alunos em congressos, 

seminários,   simpósios, feiras  

ou  eventos  de natureza 

técnico-científica. 

_ Garantir a multiplicação, na  

comunidade  acadêmica, 

 
 
 
Setor   Acadêmico e 

Coordenador de 

Curso 

 
 
 
1ºsem. 2013 



 
  do  conhecimento  adquirido 

pelo discente em cursos, 

seminários, congressos, etc. 

- Dar continuidade a realização 

de seminários, encontros, 

congressos, semanas  

acadêmicas, visando à melhoria 

no desempenho discente. 

- Promover mais visitas 

técnicas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
- Garantir a efetiva 

aplicação de recursos  

na melhoria dos 

programas de ensino, 

investigação cientifica

 e 

extensão. 

-   Seguir   as   planilhas   e 

propostas    orçamentárias para 

disciplinar os investimentos a 

serem feitos na faculdade 

quanto aos recursos humanos e 

a infra- estrutura. 

- Ampliar o orçamento para 

atualização e complementação 

do acervo de livros, periódicos, 

vídeos, CDs, outros materiais 

de biblioteca e na melhoria da 

infra estrutura de laboratórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ºsem. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
- Ampliar a 

participação da 

faculdade em projetos 

sociais. 

-  Manter  o  funcionamento 

dos projetos de extensão já 

existentes que atendem as 

questões sociais. 

- Priorizar ações acadêmicas 

relacionadas direta ou 

indiretamente com os 

problemas sociais básicos. 

- Avaliar e atualizar 

constantemente as ações já 

implementadas e outras novas 

que contribuem para melhoria 

da qualidade de vida do 

cidadão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção Geral 

 
 
 
 
 
 
 
 
1ºsem. 2013 

 
 
 
 

3 

 

- Manter os existentes 

e ampliar os 

programas de 

concessão   de bolsas 

de estudos. 

-   Divulgar   no   meio   os 

programas de financiamento de 

estudos da faculdade. 

- Oferecer diferentes 

oportunidades de 

financiamentos  de  estudo aos 

alunos carentes. 

 
 

 

Direção Geral e 

Setor Financeiro 

 
 
 
1ºsem. 2013 

 
 
 

3 

 
- Contribuir para 

manter e ampliar a 

produção artística 

regional. 

-      Articular      atividades 

artístico-culturais da região 

com atividades acadêmicas dos 

cursos de graduação e com as 

ações extensionistas. 

 
 
 

Setor Acadêmico 

 
1ºsem. 2013 



 
  -   Assegurar   a   faculdade 

como espaço de manifestações 

culturais e esportivas em suas 

diversas expressões e 

modalidades. 

- Estabelecer parcerias com 

instituições e/ou órgãos que 

incentivam o desenvolvimento 

artístico- cultural  e  esportivo  

da região   onde   a   Faculdade 

esta inserida. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Melhorar a 

comunicação interna. 

-  Manter  o  site  atualizado, 

com as informações necessárias 

sobre o funcionamento 

acadêmico, normas, eventos, 

etc. 

- Manter o Jornal Mural sempre 

atualizado. 

- Publicar todas as decisões 

administrativas   nos   meios de   

comunicação disponíveis. 

- Divulgar todas as decisões e 

eventos por e-mail aos 

funcionários decentes e 

técnicos administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setor Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 

1ºsem. 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Garantir a 

comunicação 

adequada  entre  os 

setores da IES. 

-  Promover  atividades   de 

integração entre setores. 

-  Realizar  reuniões periódicas  

com  a participação de todos os 

setores para troca de 

informações  e  experiências e 

integração de todos. 

- Promover atividades que 

propiciem maior conhecimento 

das atividades de todos os 

setores e da importância  de  

cada  um para o bem coletivo. 

- Manter comunicação eficiente 

sobre entrada e saída de 

funcionários e decisões  da  

Faculdade  por 

intermédio    do    setor    de 

Marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núcleo de 

Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ºsem. 2013 

 
 

7 

-       Investir       na 

qualidade da infra- 

estrutura física e 

tecnológica       dos 

-   Garantir   melhorias   da 

estrutura física da IES para 

atender as necessidades dos 

cursos. 

 
Direção Geral e 

Setor Financeiro 

 
2ºsem 2014 



 
 prédios.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Melhorar a 

qualidade   do acervo 

bibliográfico dos 

cursos. 

-  Adquirir,  com  base  nas 

solicitações dos coordenadores, 

ouvindo o corpo docente, novas 

obras para a biblioteca, de 

acordo com a bibliográfica 

básica e complementar  de  

cada curso. 

-  Atualizar  constantemente o 

acervo bibliográfico dos cursos, 

baseando-se principalmente nas 

prioridades levantadas pelos 

professores e coordenadores 

com  auxilio  do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e 

buscar novas assinaturas de 

periódicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliotecário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Março  2013  

à 

Dez. 2014 

 
 

7 

- Melhorar a 

qualidade dos 

equipamentos 

audiovisuais. 

 
- Ampliar e atualizar 

permanentemente  os recursos 

audiovisuais. 

 
Setor 

Administrativo

 

e Setor Financeiro 

 
2ºsem 2014 

 
 

 

7 

 
- Melhorar a 

qualidade e o 

funcionamento dos 

laboratórios de 

informáticas. 

- Promover a atualização e 

manutenção dos laboratórios de 

informática. 

- Melhorar o link de internet 

com o objetivo de ganhar mais 

velocidade. 

 
 
Direção Geral

 e Setor 

Administrativo 

 
 

2ºsem 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
-  Garantir  que  os 

laboratórios 

específicos  dos 

cursos estejam 

sempre  disponíveis 

para   os   alunos   a 

que se destinam. 

-  Estabelecer  horários  que 

garantam o uso dos laboratórios 

específicos dos cursos pelos 

alunos a que estão destinados. 

- Organizar os horários de 

trabalho dos técnicos de 

laboratórios a fim de melhor 

atender docentes e discentes no 

preparo das aulas. 

-  Atualizar  constantemente os 

equipamentos para uso docente  

e  discente, baseando-se 

principalmente nas  prioridades  

levantadas 

pelos professores e alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ºsem 2013 

 
 

 

8 

- Consolidar o 

processo  de 

Avaliação 

Institucional da 

Faculdade, a fim de 

contribuir para  a 

-   Divulgar   continuamente 

através  dos  site institucional,  

portal  do aluno,  baner,  

cartazes  e sobre a importância 

da participação   de   todos   na 

 
 

 

CPA 

 
 

1ºsem 2013 



 
 melhoria de sua 

qualidade. 

Avaliação Institucional para 

o desenvolvimento e 

melhoria da IES. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estabelecer 

política de apoio e 

acompanhamento do 

egresso. 

-     Criar     programas     ou 

projetos  de acompanhamento 

dos egressos. 

- Cadastrar os ex-alunos e 

formandos para manter o 

contínuo contato com os 

mesmos. 

- Divulgar para os egressos os 

programas de pós- graduação e 

eventos oferecidos pelo 

campus. 

- Realizar pesquisas para apurar 

a inserção dos egressos no 

mercado de trabalho. 

- Promover atividades que 

favoreçam encontros entre 

alunos e egressos para troca de          

experiências          e 

informações. 

- Desenvolver mecanismos que 

aproveitam a experiências 

profissionais e pratica dos ex-

alunos no mercado de trabalho 

para garantir a melhoria e 

atualização dos cursos e da 

Faculdade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção 

Coordenadorias, 

CPA e Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ºsem2014 

 
 
 
 

9 

 
 

 

- Manter a política 

de inclusão social. 

- Propiciar condições físicas 

e pedagógicas a construção do 

conhecimento pelo aluno com 

necessidades especiais. 

- Criar programas de 

atendimento aos alunos 

talentosos. 

 
 
 
Direção Geral e 

Coordenação de 

Curso 

 
 
 

1ºsem 2014 

 
 

Figura 02 Metas e Ações Urgentes 

 
 
 
 
 

2 

 
- Articular o 

ensino,   a 

investigação 

cientifica e  a 

extensão. 

-    Criar    programas    e/ou 
projetos que asseguram a 

articulação entre o ensino, a 

investigação cientifica e a 

extensão. 

- Planejar as atividades de 

ensino  de  forma  articulada 

 
 
 
 

Setor Acadêmico 

 
 

 
Início   

de 

2014 



 

  com    as    de    investigação 
cientifica e extensão. 

- Estabelecer convênios com 

organizações 

governamentais e não 

governamentais para 

estimular atividades de 

investigação cientifica e 

extensão. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

- Incentivar 

trabalhos de 

investigação 

cientifica. 

-   Estabelecer   relações   e 
parcerias com órgãos 

públicos e privados para 

realização conjunta de 

projetos de investigação 

cientifica. 

- Ampliar e fortalecer os 

programas de iniciação 

cientifica dirigidos ao 

aperfeiçoamento da 

graduação. 

- Destinar no orçamento 

verba para o incentivo a 

investigação cientifica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
Início  de 

2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Favorecer a 

participação de 

alunos em eventos 

técnico-científico- 

culturais. 

-  Incentivar  a  participação 
dos alunos em congressos, 

seminários,   simpósios, 

feiras  ou  eventos  de 

natureza técnico – cientifica. 

-  Garantir  a  multiplicação, 

na comunidade acadêmica, 

do conhecimento adquirido 

pelo discente em cursos, 

seminários, congressos, etc. 

- Dar continuidade a 

realização de seminários, 

encontros, congressos, 

semanas  acadêmicas, 

visando à melhoria do 

desempenho discente. 

- Promover mais visitas 

técnicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º 

semestre 

de 2014 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 

- Contribuir para 

manter e ampliar a 

produção artística 

regional. 

-      Articular      atividades 
artístico-culturais da região 

com atividades acadêmicas 

dos cursos de graduação e 

com as ações extensionistas. 

- Assegurar a faculdade 

como espaço de 

manifestações culturais e 

esportivas em suas diversas 

expressões e modalidades. 

- Estabelecer parcerias com 

 
 
 
 
 
 
 

IES 

 
 
 
 

 
1ª 

Semestre 

2014 



 

  instituições e/ou órgãos que 
incentivam o 

desenvolvimento artístico- 

cultural  e  esportivo  da 

região   onde   a   Faculdade 

esta inserida. 

  

 

 
 
 
 

3 

 

 
 

- Manter e ampliar 

os programas de 

concessão de 

bolsas de estudos. 

-      Divulgar      no      meio 
estudantil os programas de 

financiamento de estudos da 

Faculdade. 

- Oferecer diferentes 

oportunidades de 

financiamento de estudo aos 

alunos carentes. 

 
 
 
 

Direção  e  Setor  de 

Bolsas 

 
 

 
1º 

Semestre 

2014 

 
 

7 

- Melhorar a 
qualidade dos 

equipamentos 

audiovisuais. 

 

- Ampliar e atualizar 

permanentemente  os 

recursos audiovisuais. 

 
 

Direção 

 

1ª 

Semestre 

2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melhorar a 

qualidade do 

acervo 

bibliográfico dos 

cursos 

-   Adquirir,   com   base   na 
solicitação dos 

coordenadores, ouvindo o 

corpo docente, novas obras 

para a biblioteca, de acordo 

com a bibliografia básica e 

complementar  de  cada 

curso. 

-  Atualizar  constantemente 

o acervo bibliográfico dos 

cursos, baseando-se 

principalmente nas 

prioridades levantadas pelos 

coordenadores  com  o 

auxílio do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e 

buscar novas assinaturas de 

periódicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setor acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Estabelecer 

política de apoio e 

acompanhamento 

do egresso. 

-     Criar     programas     ou 
projetos  de 

acompanhamento dos 

egressos. 

- Cadastrar os ex-alunos e 

formandos para manter o 

contínuo contato com os 

mesmos. 

- Divulgar para os egressos 

os programas de pós- 

graduação e eventos 

oferecidos pelo campus. 

- Realizar pesquisas para 

apurar a inserção dos 

egressos no mercado de 

trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direção 

Coordenadorias, 

CPA e Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Sem2014 



 

  -  Promover  atividades  que 
favoreçam encontros entre 

alunos e egressos para troca 

de experiências e 

informações. 

- Desenvolver mecanismos 

que aproveitam a 

experiências profissionais e 

pratica dos ex-alunos no 

mercado de trabalho para 

garantir a melhoria e 

atualização dos cursos e da 

Faculdade. 

  

 
 
 
 

9 

 

 
 

-  Melhorar  a 

política de inclusão 

social. 

- Propiciar condições físicas 
e pedagógicas a construção 

do conhecimento pelo aluno 

com necessidades especiais. 

- Criar programas de 

atendimento aos alunos 

talentosos. 

 

 
 

Direção Geral e 

Coordenadores de 

Curso 

 

 
 

1º 

sem2014 

 
 

Figura 03 Metas Cumpridas e Ações já Realizadas 
 

 
 

 
DIMENSÃO 

 
METAS 

 
AÇÕES 

 
RESPONSÁVEL 

PRAZO S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 
 
- Garantir a efetiva 

aplicação de recursos  

na melhoria dos 

programas de ensino, 

investigação cientifica

 e 

extensão. 

-Seguir    as    planilhas    e 

propostas    orçamentárias para 

disciplinar os investimentos a 

serem feitos na faculdade 

quanto aos recursos humanos e 

a infra- estrutura. 

- Ampliar o orçamento para 

atualização e complementação 

do acervo de livros, periódicos, 

vídeos, CDs, outros materiais 

de biblioteca e na melhoria da 

infra  estrutura  de laboratórios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Direção e setor 

acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fev 

2014 

 
 
 
 
 

2 

 
- Melhorar    a 

articulação  entre 

conhecimento teórico

 e  as 

atividades   práticas 

correspondentes. 

-   Utilizar   os   projetos   de 

extensão como meio de 

articulação entre os 

conhecimentos teóricos e 

práticos. 

- Realizar mais visitas técnicas 

como meio de promover     a     

articulação 

 
 
 
 
Setor acadêmico 

E coordenadorias 

 
 
 
 
Fev 

2014 



 
  teoria prática e o contato do 

aluno com o mundo do trabalho 

desde o início do curso. 

- Implementar práticas 

pedagógicas inovadoras que 

fortaleçam a necessária 

articulação entre a teoria e a 

prática. (Projetos Práticas 

Empresariais) 

- Criar mecanismo de 

verificação  da  eficiência  e da 

e eficácia da aplicação prática 

ao conhecimento teórico. 

  

 
 
 
 
 
 

2 

 
- Melhorar     e 

implementar    os 

laboratórios  dos 

cursos para 

propiciar   as 

atividades   práticas 

articuladas  com  os 

conhecimentos 

teóricos. 

-       Promover       reuniões 

periódicas com os técnicos dos 

laboratórios proporcionando 

troca de experiências e 

organização no atendimento. 

- Avaliar e reconstruir as 

normas de funcionamento dos  

laboratórios  e  os roteiros de 

aulas. 

 
 
 
 

 

Setor acadêmico 

E coordenadorias 

 
 
 
 

 

Abril 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Melhorar    a 

articulação  entre 

conhecimento teórico

 e  as 

atividades   práticas 

correspondentes. 

- Utilizar os   projetos   de 

extensão como meio de 

articulação entre os 

conhecimentos teóricos e 

práticos. 

- Realizar mais visitas técnicas 

como meio de promover  a  

articulação teoria prática e o 

contato do aluno com o mundo 

do trabalho desde o início do 

curso. 

- Implementar práticas 

pedagógicas inovadoras que 

fortaleçam a necessária 

articulação entre a teoria e a 

prática. (Projetos Práticas 

Empresariais) 

- Criar mecanismo de 

verificação  da  eficiência  e da 

e eficácia da aplicação prática 

ao conhecimento teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setor acadêmico 

E coordenadorias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fev 

2014 

 
 

2 

-      Melhorar      a 

política  de  Estágio e 

promover novas 

parcerias. 

-  Melhorar  os  mecanismos 

de acompanhamento dos 

estagiários em campo. 

- Organizar os instrumentos 

 

Setor de estágio e 

coordenadorias 

 

Fev 

2014 



 
  para  realização  do  estágio 

supervisionado. 

- Ampliar os convênios de 

estágio  e  estimular atividades  

de  parceria  com as empresas 

conveniadas. 

  

 
 

 

2 

 
- Melhorar a 

participação de alunos 

em Projetos de 

Extensão. 

- Incentivar a 

participação dos alunos nos 

projetos de extensão 

desenvolvidos pela IES. 

- Promover ações de 

incentivo a participação. 

 
 
 
Nice e 

coordenadorias 

 
 
 
Fev 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
- Ampliar a 

participação da 

faculdade em projetos 

sociais. 

-  Manter  o  funcionamento 

dos projetos de extensão já 

existentes que atendem as 

questões sociais. 

- Priorizar ações acadêmicas 

relacionadas direta ou 

indiretamente com os 

problemas sociais básicos. 

- Avaliar e atualizar 

constantemente as ações já 

implementadas e outras novas 

que contribuem para melhoria 

da qualidade de vida do 

cidadão. 

 
 
 
 

 

Direção, 

Setor acadêmico e 

Núcleo de 

Investigação 

Científica  e 

Extensão (NICE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fev 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Garantir a 

comunicação 

adequada  entre  os 

setores da IES. 

-  Promover   atividades   de 

integração entre setores. 

-  Realizar  reuniões periódicas  

com  a participação de todos os 

setores para troca de 

informações  e  experiências e 

integração de todos. 

- Promover atividades que 

propiciem maior conhecimento 

das atividades de todos os 

setores e da importância  de  

cada  um para o bem coletivo. 

- Manter comunicação eficiente 

sobre entrada e saída de 

funcionários e decisões da 

Faculdade por intermédio do 

setor de Marketing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direção e 

Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fev 

2014 

 
 
 

7 

Melhorar a 

qualidade do 

acervo 

bibliográfico dos 

cursos 

-   Adquirir,   com   base   na 

solicitação dos coordenadores, 

ouvindo o corpo docente, novas 

obras para a biblioteca, de 

acordo 

 
 
 
Setor acadêmico 

 
 
Permane 

nte 



 
  com a bibliografia básica e 

complementar      de  cada 

curso. 

-  Atualizar  constantemente o 

acervo bibliográfico dos cursos, 

baseando-se principalmente nas 

prioridades levantadas pelos 

coordenadores  com  o auxílio 

do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e 

buscar novas assinaturas de 

periódicos. 

  

 
 

 
7 

 
- Melhorar a 

qualidade e o 

funcionamento dos 

laboratórios de 

informática. 

- Promover a atualização e 

manutenção dos laboratórios de 

informática. 

- Melhorar o link de internet 

com o objetivo de ganhar mais 

velocidade. 

 
 
Direção, 

coordenadorias, 

CPA e setor de TI 

 
 

 
2014 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
-  Garantir  que  os 

laboratórios 

específicos  dos 

cursos estejam 

sempre  disponíveis 

para os alunos que 

se destina. 

-  Estabelecer  horários  que 

garantam o uso dos laboratórios 

específicos dos cursos pelos 

alunos a que estão destinados. 

- Organizar os horários de 

trabalho dos técnicos de 

laboratórios a fim de melhor 

atender docentes e discentes no 

preparo das aulas. 

 
 
 
 
 
 
Setor acadêmico 

 
 
 
 
 
 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Consolidar  o 

processo    de 

Avaliação 

Institucional  da 

Faculdade, a fim de 

construir  para   a 

melhoria de sua 

qualidade. 

- Dar continuidade ás ações 

de sensibilidade da comunidade 

acadêmica a cerca da 

importância da Avaliação 

Institucional para o 

desenvolvimento e melhoria da 

Faculdade. 

-    Realizar    a    Avaliação 

Institucional 

periodicamente, 

conjugando-a com os 

resultados anteriores. 

- Divulgar o relatório da 

Avaliação Institucional na 

comunidade acadêmica. 

- Utilizar os resultados da 

Avaliação para promover 

melhorias da Instituição como 

um todo. 

- Atender às necessidades 

acadêmicas constadas na 

análise dos resultados da 

Avaliação Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permane 

nte 



 
  - Continuar utilizando a 

Avaliação  Institucional como 

um instrumento de gestão 

acadêmica. 

- Analisar a  avaliação 

docente por disciplina a fim de  

que  o  processo  ensino 

aprendizagem    seja 

constantemente acompanhado 

   e  as 

providencias  necessárias 

sejam tomadas. 

  

 
 
 
 

 

9 

 
 
 
 
-  Manter  e melhorar 

a política de inclusão 

social. 

- Propiciar condições físicas 

e  pedagógicas  para favorecer a 

efetiva construção do 

conhecimento pelo  aluno  com 

necessidades especiais. 

- Criar programas de 

atendimento aos alunos 

talentosos. 

 
 
 
 

 

Direção 

 
 
 
 
 
Permane 

nte 

 
 
 
 

5.1.1.4 CI - Evolução Histórica da Avaliação Institucional 

A Faculdade obteve os seguintes Conceitos nas avaliações realizadas pelo MEC, no 
 

período de 2010 a 2013 
 
 
 
 

Conceitos Obtidos na Avaliação das Condições de Ensino dos Cursos de Graduação nos 

últimos 4 anos 
 

 

 
 

CURSO 

CONCEITO 

Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3 

Docentes Organização 

Didática- 

Pedagógica 

Instalações 

Físicas 

Administração 4 4 3 

Ed. Física 4 3 4 

Enfermagem 2 2 2 

Eng. De Produção 3 3 3 

Farmácia SC SC SC 

Pedagogia 4 3 4 

Tecnólogo Gestão 
Ambiental 

3 3 3 

Fonte: MEC/INEP 

http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Conceitos_Obtidos_nas_Avalia%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_MEC_1996_a_2013_5.pdf
http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Conceitos_Obtidos_nas_Avalia%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%B5es_MEC_1996_a_2013_5.pdf


Resultado dos Cursos no ENADE 
 
 
 
 

Curso 

Média da 

formação 

geral 

Média do 

Componente 

Específico 

 
Média geral 

 
Ena 

de 

Con 

ceito 

(1  a 

5) 

 
IDD 

Con 

ceito 

(1  a 

5) 

 
Conceito 

Curso 

(1 a 5)  
Ingre 

ssante 

 
Concl 

uinte 

 
Ingre 

ssante 

 
Conclu 

inte 

 
Ingr 

essa 

nte 

 
Concl 

uinte 

Administraç 
ão 

- 40,4 - 30,8 - 33,2 3 - - 

Ed. Física - 48,2 - 48,4 - 48,3 3 3,1  

Enfermage 
m 

41,0 46,5 31,5 46,4 33,9 46,4 2   

Eng. de 
Produção 

- - - - - - - - - 

Farmácia 30,1 - 39,5 - 32,5 - -  - 

Pedagogia - 54,2 - 53,3 - 53,3 3 3,0 - 

Tecnólogo 
Gestão 

Ambiental 

45,6 - 29,5 - 33,7 - - - - 

 
 
 
 
 
 

Resultado do ENADE 

Ano de realização do 

ENADE 

Curso Resultado Final 

2006 Administração Sem conceito 

2006’ Normal Superior Nota 03 

2007 Educação Física Sem conceito 

2007 Enfermagem Sem conceito 

2008 Pedagogia Nota 02 

2009 Administração Sem conceito 

2010 Farmácia Sem conceito 

2010 Enfermagem Nota 02 

2011 Pedagogia Nota 03 

2011 Educação Física - 

2012 Administração Nota 03 



Recredenciamento da Faculdade 
 
 

 
 

Ações realizadas para melhorar as condições de Ensino na IES 
 
 

Consta-se no Plano de Melhorias: 
 

  Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 
 

  Aperfeiçoar  os  sistemas  de  acompanhamento,  avaliação  e  informação  das  atividades 

extensionistas para a comunidade interna e externa; 

  Ampliar o espaço físico e acervo da biblioteca, frente a novas necessidades; 
 

  Investir na expansão e melhoria da infraestrutura física, de apoio e de laboratórios da 
 

Faculdade; 
 

  Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa; 
 

  Implementação da ouvidoria; 
 

  Implementação do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) 
 

  Observa-se o crescimento no que diz respeito à busca de melhorias contínuas à adequação 

das práticas pedagógicas e administrativas com os objetivos da instituição. 



- Criar banner eletrônico no site e portal que irá direcionar os alunos e docentes à 

materiais informativos sobre o ENADE (deverá ser atualizado regularmente); 

- Ações realizadas em prol da melhoria do Ensino e dos resultados das Avaliações: 
 

- Oferta de cursos de nivelamento para alunos com dificuldade de aprendizagem; 
 

- Cursos de extensão com temas que reforcem os conteúdos trabalhados no currículo 

dos cursos; 

- Análise e reformulação do PPC (Projeto Pedagógico do Curso); 
 

-Estudo da evolução de desempenho dos professores a partir das avaliações docentes 

que acontecem em todos os semestres letivos; Etc. 

 

 
 

5.1.2. 8ª Dimensão: Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da Autoavaliação Institucional 

 
Aspectos avaliados nesta dimensão: 

 
Adequação e efetividade do PDI e sua relação com os projetos pedagógicos dos cursos. 

De  forma  bem  articulada  o  PDI  e  os  PPCs  contém  as  políticas  e  os  programas 

institucionais para cumprir os propósitos no que tange aos aspectos acadêmicos de ensino, de 

pesquisa e de extensão, trazendo objetivos, metas e ações para o ajuste organizacional e o 

fortalecimento de recursos físicos, humanos e materiais para atender a demanda nas áreas 

acadêmica e administrativa em  busca da excelência na qualidade do ensino. 
 

2) Procedimentos de avaliação e acompanhamento do planejamento institucional, 

especialmente das atividades educativas. 

A Avaliação Institucional na IES tem como princípio a identificação dos problemas, 

para corrigir possíveis deficiências e assim elaborar metas e ações para a busca da excelência 

do ensino como um todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, de 14 de abril 

de 2004. 
 

A Avaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que aluno 

professores,  funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade civil 

organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mercado de 

trabalho, sobre as ações direcionadas para a investigação científica e a extensão, sobre a 

responsabilidade social e a infraestrutura da Universidade. 

Nessa linha de trabalho todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum destes, 

se envolvem no processo respondendo a questionários, participando de entrevistas, analisando 

os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da 



Universidade, também dando sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. Assim, a 

Avaliação Institucional na Universidade consiste em um processo permanente de elaboração, 

análise e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades, durante 

todo o seu desenvolvimento. 

A  CPA  da  Faculdade  obedece  a  Regulamento  próprio  aprovado  pelo  Comitê  de 

Gestão e sua composição garante a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, vedando a existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos 

representados. 

A Avaliação Institucional da IES, desde sua criação, está fortalecida com a decisão 

política que a priorizará como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação. 

Este envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica na realização do 

que pressupõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, constitui-se em princípios para a qualidade em educação. A IES assume o ritmo 

da transformação contínua, onde a preparação técnica e científica caminha junto com a reflexão 

cultural de forma criativa e profunda. 

O  Programa  de  Avaliação  Institucional  objetiva  manter  os  diferentes  setores  de 

trabalho informados sobre as suas fortalezas e deficiências de tal forma que sejam tomadas 

decisões administrativas que gerem correções dos desvios e carências e/ou manutenção do que 

se mostrou adequado, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto Institucional. 

A metodologia adotada para fins da Avaliação Institucional pode ser assim resumida: 

todos os segmentos, em igualdade de participação, se envolverão no processo respondendo a 

questionários, participando de entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos dos 

cursos, discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da Faculdade, também dando sugestões 

que provoquem a melhoria da sua qualidade. Assim, a Avaliação Institucional na IES consistirá 

em um processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que 

permitirá retroalimentar as mais diversas atividades da Faculdade, durante todo o seu 

desenvolvimento e ocorrerá em dois momentos: 

1- Avaliação do docente por disciplina (semestralmente, envolvendo coordenadores, 

docentes e discentes); 

2 – Avaliação de curso (de dois em dois anos, envolvendo os segmentos: (docentes e 

discentes). 

3- Avaliação Institucional Geral (de dois em dois anos, envolvendo todos os 

segmentos: discentes, docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico-administrativos, 

egressos do curso, representantes da sociedade civil organizada). 



A Avaliação para diagnóstico global é feita a partir da visão discente e docente, de 

aspectos gerais e relevantes dos processos de ensino-aprendizagem, das estruturas acadêmicas 

de todos os cursos, detectando pontos de excelência e carência. Assim sendo, a Avaliação 

indica os seguintes aspectos institucionais: relacionamento entre corpo docente e discente, 

motivação, grau de comunicação e expressão, respeito e valorização das opiniões discentes e 

da ação didático-pedagógica do docente propriamente dita; desempenho interdisciplinar; 

compromisso com a ética; compromisso com o conhecimento; dinâmica de avaliação da 

aprendizagem e domínio de conteúdo pelo docente. 

3) O planejamento incorpora ações para a melhoria contínua? Existe relação entre a 

autoavaliação e o planejamento? Justifique. 

Os resultados da Avaliação Institucional são validados estatisticamente, realizando o 

cruzamento dos dados coletados em diferentes segmentos, cuja finalidade é fornecer 

informações que subsidiam as ações de melhoria pedagógico-administrativa que serão revistas 

e aperfeiçoadas no Projeto Institucional. O próximo passo será o retorno da avaliação a todos 

os segmentos envolvidos de tal forma que estes tenham conhecimento do “Plano de Melhorias” 

cujo enfoque será a implementação de mudanças e projetos no sentido de alcançar as metas 

propostas no PDI. 

 
 

 Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 
 

 Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das atividades 

extensionistas para a comunidade interna e externa; 

 Ampliar o espaço físico e acervo da biblioteca, frente a novas necessidades; 
 

 Investir na expansão e melhoria da infraestrutura física, de apoio e de laboratórios da 
 

Faculdade; 
 

 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa; 
 

 Implementação da ouvidoria; 
 

 Implementação do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) 
 

 
 

Observa-se o crescimento no que diz respeito à busca de melhorias contínuas à 

adequação das práticas pedagógicas e administrativas com os objetivos da instituição. 

 
 

4) Quais são os mecanismos para a realização dessas ações? 



Após avaliar os resultados da avaliação Institucional e construir relatório sobre os 

mesmos onde se constata potencialidades e fragilidades, realizam-se reuniões e seminários a 

fim de tomar decisões administrativas que gerem ações necessárias para promover correções 

dos desvios e carências e ou manter e animar o que se mostrou como de excelência, com vistas 

a rever e aperfeiçoar o Projeto Institucional. 

 
Eventos de difusão dos processos de Autoavaliação em 2013 e 2014 

EVENTOS NÚMERO 

DE 

EVENTOS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

DATA 

Seminário Integrador CPA, 
NAE, Ouvidoria 

04 350 Março2013 
Agosto2013 

Março2014 

Setembro 2014 

Campanha Avaliação 

Institucional 

04 5300 Maio a julho 

Agosto a 
Outubro2013/2014 

Visita às turmas do 1º período 04 1050 Fevereiro 2013 
Agosto 2013 

Fevereiro 2014 

Setembro2014 

 
5) O processo de autoavaliação permite gerar juízos críticos sobre a instituição? 

 

 
 

A Avaliação Institucional envolve a todos os atores do processo ensino aprendizagem 

dando vez e voz a todos, de forma autônoma, séria e transparente, na busca da excelência no 

processo educativo e no atendimento aos alunos. Para tal o processo de Avaliação Institucional 

utiliza seguintes passos: 

1.  Divulgação dos resultados gerais na unidade e nos cursos; 
 

2.  Retorno  individual  dos  resultados,  aos  professores  do  curso,  através  de  documento 

contendo a análise individual do desempenho (entregue pelo coordenador); 

3.  Reuniões com corpo administrativo; 
 

4.  Reuniões com corpo docente; 
 

5.  Reuniões com os órgãos colegiados. 
 

6.  Informativo distribuído aos alunos quanto às melhorias efetivadas a partir da solicitação 

do corpo discente. 

7.  Publicação no site institucional das benfeitorias; 
 

8.  Reuniões com os representantes de sala; 
 

A Avaliação Institucional está fortalecida com decisão política que prioriza como 

forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação. Em sua ação, a diretoria procura o 



pleno envolvimento de toda equipe institucional acreditando ser este o principio fundamental 

para todo o trabalho de avaliação. 

6) Há discussão dos resultados, dos relatórios, com a comunidade? 
 

 
 

A discussão dos resultados, dos relatórios, com a comunidade é realizada através de 

seminários. Posteriormente inicia-se o processo de (re) planejamento cujo enfoque será a 

tomada de decisão para novas ações que implementarão mudanças e projetos no sentido de 

alcançar corrigir desvios e ou fragilidades. 

 
 
5.2 Eixo 2 – desenvolvimento institucional (1) 

 

 
 

5.2.1 1ª DIMENSÃO: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
 
 

Aspectos avaliados nesta dimensão: 
 
 

1.  Finalidades, objetivos e compromissos da instituição explicitados nos documentos 

oficiais (PDI, PPC, Estatuto e Regimento). 

 

As finalidades, objetivos e compromissos da instituição explicitados nos documentos 

oficiais encontram-se em total conformidade com a realidade institucional, sendo os mesmos 

aprovados pelo MEC, através de suas comissões avaliadoras. 

 
 

2.  Há uma concretização das práticas pedagógicas e administrativas e suas relações 

com os objetivos centrais da instituição, identificando resultados, dificuldades, 

carências, possibilidades e potencialidades? Listar os objetivos da IES e colocar 

abaixo de cada um as práticas pedagógicas e/ou administrativas relacionadas a ele. 

 

Observa-se crescimento no que diz respeito à adequação das práticas pedagógicas e 

administrativas com os objetivos da instituição. A identificação dos resultados, dificuldades, 

carências, possibilidades e potencialidades são favorecidas pela atuação da CPA com a 

Avaliação Institucional e com a criação de setores como Ouvidoria e Núcleo de Atendimento 

ao Estudante. 

 
 
I. Graduação 

 
 

Ampliar o número de alunos matriculados; 



Para ampliar o número de alunos matriculados, a instituição adota aspectos éticos para 

consolidar a formação de profissionais adaptados ao mercado de trabalho, sobretudo para áreas 

de atuação inerentes à cidade de Governador Valadares e região. Valores de mensalidade 

condizentes com a realidade regional, manutenção do horário de aulas noturno e adesão a 

programas de financiamento estudantil, além de análise individual de alunos com carência 

sócio   financeira   e   negociação   de   dívidas,   fazem   parte   das   práticas   administrativas 

institucionais. Atividades de extensão diretamente relacionadas à formação profissional 

(seminários, semanas acadêmicas, projetos de monitoria e incentivo à produção científica 

mesmo que em pequeno âmbito), apoio ao aluno no mercado de trabalho, apoio ao aluno em 

período de estágio e incentivo ao estudante para participação em projetos que levam em conta 

as necessidades regionais, ambientais e inerentes a cada profissão fazem parte das práticas 

institucionais para ampliar o número de alunos matriculados. 

Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 
 

 
 

O Núcleo Docente Estruturante e colegiado de cada curso realizam estudos contínuos 

dos resultados da Avaliação Institucional e na Avaliação Docente com vistas a propor melhoria 

qualitativa  nas  diversas  atividades  de  ensino.  Há  ainda  apoio  logístico  e  financeiro  em 

atividades que, mediante apresentação de projeto de execução, apresentem pertinência em 

relação à melhoria da qualidade do ensino. 

 
 
Melhorar os conceitos dos cursos no ENADE. 

 

 
 

Estímulo à produção intelectual do corpo docente, apoio pedagógico para uso de 

práticas inovadoras, planejamento das atividades acadêmicas considerando a atualização 

constante dos componentes curriculares e dos processos de avaliação e aprendizagem, 

conscientização do aluno quanto à importância na participação responsável no ENADE, 

realização  de  reuniões  de  colegiado  dos  cursos  oferecidos  pela  instituição  abordando 

discussões relativas à correta preparação dos professores e consequente preparação dos alunos 

para o ENADE, utilizando o resultado alcançado em avaliações anteriores e na Avaliação 

Institucional e formação de equipe de apoio envolvendo o núcleo de extensão, coordenadores e 

professores responsáveis por recepcionar e orientar os alunos no dia e local das provas são 

atividades que visam melhorar os conceitos dos cursos no ENADE. 

 
 
Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos exames de 

classes e concursos. 



Grade curricular que possibilita, dentro das cargas horárias específicas de cada 

disciplina, uma ampla e completa formação; qualificação do corpo docente e incentivo à 

formação  continuada;  oferecimento  de  cursos  de  extensão,  pós-graduação  e  incentivo  a 

pesquisa visam alcançar o objetivo proposto. 

 
 
II. Extensão 

 

 
 

Garantir, anualmente, projetos aprovados e em execução; 
 

 
 

Desenvolvimento de um planejamento semestral contendo as atividades de extensão a 

serem realizadas; produção de um calendário que contemple cada uma das atividades de 

extensão  semestralmente  ou  anualmente  realizadas  pela  instituição;  desenvolvimento  de 

planilha de custos relativos a cada atividade de extensão a ser realizada e manutenção de 

atividades de parceria em eventos de âmbito municipal e regional; planejamento e 

desenvolvimento,  junto  aos  coordenadores  de  curso  e  núcleo  de  extensão  de  projetos 

específicos que contemplem as necessidades regionais, o mercado de trabalho e as expectativas 

profissionais. 

 
 
Fortalecer os programas institucionais nas áreas social, ambiental, cultural e esportiva; 

 

A IES oferece apoio pedagógico, logístico e/ou financeiro aos projetos institucionais 

ou respectivos a cada curso nas áreas social, ambiental, cultural e esportiva; realização de 

atividades em parceria com órgãos municipais, estaduais e/ou federais em projetos; 

concretização e fortalecimento de projetos realizados dentro da própria instituição  e ou junto à 

comunidade de Governador Valadares e região. 

 
 
Incentivar projetos de educação continuada; 

 

 
 

Para cumprir esse objetivo há: incentivo em forma de horas acadêmicas aos alunos 

que optarem por participar de projetos institucionais   e ou vinculados à instituição que 

possibilitem continuidade na formação profissional dos mesmos; apoio em projetos de inclusão 

social com participação de alunos da instituição; realização de atividades em parceria com 

órgãos públicos municipais, estaduais, federais e/ou particulares que possibilitem experiência 

profissional e execução prática do aprendizado por parte dos alunos. 



Estimular  a  participação  de  alunos  e  professores  em  atividades  extensionistas  que 

contribuam para a diminuição das desigualdades sociais; 

 
 

A IES proporciona apoio logístico e financeiro nas atividades; incentivo em forma de 

horas acadêmicas aos alunos que optarem por participar das atividades extensionistas em 

questão; informação aos professores sobre plano de carreira e como essas atividades os 

favorecem. 

 
 
Aperfeiçoar  os  sistemas  de  acompanhamento,  avaliação  e  informação  das  atividades 

extensionistas para a comunidade interna e externa; 

 
 

Atualização constante das atividades realizadas e previstas no site institucional; 

divulgação em meios de comunicação diversos mediante contato com setor responsável; 

divulgação direta das atividades através dos quadros de avisos; divulgação, acompanhamento e 

avaliação das atividades utilizando site institucional e   portal universitário. 

 
 
Buscar a sustentabilidade financeira do setor. 

 

 
 

A IES elabora o plano de custos relativos a cada uma das atividades de extensão e de 

um calendário das atividades a serem realizadas semestralmente ou anualmente; análise 

administrativa dos valores e da compatibilidade financeira com a proposta sugerida pela 

atividade  de  extensão;  desenvolvimento  de  parcerias  com  órgãos  públicos  municipais, 

estaduais, federais e/ou particulares que beneficiem a realização do evento. 

 
 
III. Pós-graduação 

 

 
 

Estabelecer convênio, para a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu; 
 

A faculdade oferecimento de desconto a funcionários e egressos; contato com 

prefeituras, órgãos públicos municipais, estaduais, federais e/ou particulares que beneficiem a 

realização dos cursos. 

 
 
Buscar parcerias para a realização de cursos em áreas diversas para atendimento à 

demanda da comunidade. 



Para cumprir esse objetivo há: contato com prefeituras, órgãos públicos municipais, 

estaduais, federais e/ou particulares que beneficiem a realização de cursos e atividades que 

beneficiem ou supram demanda da comunidade. 

 
 
IV. Profissionais qualificados 

 

 
 

Implantar ações para qualificação e formação continuada do corpo docente, gerencial e 

técnico-administrativo. 

Para cumprir esse objetivo há: apoio (sem caráter financeiro) para participação em 

programas de qualificação profissional (formação continuada, mestrado ou 

doutorado);divulgação   do   plano   de   carreira   aos   docentes   e   consequentes   benefícios 

relacionados à formação continuada dos mesmos; apoio (sem caráter financeiro) 

desenvolvimento de programas de capacitação ao corpo técnico-administrativo; análise 

individual de solicitação de bolsas de estudos por membros do corpo técnico-administrativo. 

 
 
V. Biblioteca 

 

 
 

Ampliar o espaço físico frente a novas necessidades; 
 

A biblioteca foi planejada para atender a demanda máxima da IES. 
 

 
 

Manter  atualizados  e  renovados  o  acervo  bibliográfico e as  redes  de informação  da 
 

Biblioteca. 
 

Contínua ampliação do acervo bibliográfico mediante necessidade e ou solicitação dos 

coordenadores de cursos. 

 
 
VI. Infraestrutura física 

 

 
 

Investir na expansão e melhoria da infraestrutura física, de apoio e de laboratórios da 
 

Faculdade; 
 

Ampliação  do  espaço  físico  e  aquisição  de  materiais  específicos  para  elevar  a 

qualidade da estrutura de apoio e dos laboratórios de modo a propiciar melhores condições para 

o desenvolvimento institucional, de atividades de ensino   de graduação e pós graduação, 

conforme consignado em seu Plano de desenvolvimento. 



Garantir manutenção permanente da infraestrutura física da Faculdade, visando atender 

às necessidades dos cursos. 

A  instituição  encontra-se  em  construção  propondo  uma  estrutura  adequada  para 

atender as necessidades dos cursos. A manutenção permanente da infraestrutura física é 

realizada pelo setor administrativo. 

 
 
VII. Educação à Distância 

 

 
 

Formular e implementar, após aprovação dos órgãos competentes, projetos de EaD para 

até 20% (vinte por cento) do tempo previsto de integralização do currículo dos cursos de 

graduação e de tecnologia superior reconhecidos na Faculdade. 

Para cumprir esse objetivo a IES implantou o portal acadêmico com treinamento dos 
 

coordenadores, professores e alunos para desenvolvimento de atividades supervisionadas. 
 

 
 

VIII. Comunicação 
 

 
 

Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa; 
 

 
 

Implantação do portal universitário; existência de correio eletrônico institucional 

(exemplo: nomesobrenome@unipac.br); implantação do setor de ouvidoria; divulgação de 

notícias, editais ou informações através de correio eletrônico, site institucional e quadros de 

aviso. 

 
 
Garantir   o   acesso   dos   alunos   ao   sistema   de   registro   acadêmico   para   melhor 

acompanhamento de sua vida escolar; 

 
 

Para cumprir esse objetivo a IES implantou o Portal RM, ambiente virtual onde estão 

disponibilizados todos os registros acadêmicos, tais como notas, frequência, aulas, carga- 

horária. 

 
 
Incentivar  a  comunidade  acadêmica  a  utilizar  o  site  institucional  como  meio  de 

informação e comunicação; 

 
 

Os   alunos   são   constantemente   incentivados   a   acessar   informações   no   site 

institucional,  tais  como    projetos  de  extensão,  eventos  dos  diversos  cursos,  normas  para 



projetos científicos e outros, acesso a  renovação e reserva de obras na biblioteca da instituição. 

O site possui fácil acesso, excelente visualização, e permanente atualização motivando os 

discentes na navegação.. 

 
 
Manter permanente processo de atualização do site institucional, de forma a garantir um 

intercâmbio eficiente das informações necessárias ao cotidiano acadêmico. 

 
 

Para uma comunicação eficaz a Faculdade investe no aprimoramento do site 

institucional considerando a informação, orientação que pretende e necessita socializar e o 

público ao qual se dirige, seja ele interno ou externo. 

 
 
 
 
IX. Gestão 

 

 
 

Aperfeiçoar, racionalizar e modernizar o processo de planejamento e gestão institucional; 

Consolidação do portal acadêmico, criação e desmembramento dos setores 

administrativo e financeiro; criação da vice-diretora. Ampliação da jornada de trabalho dos 

coordenadores  em consonância com as exigências do MEC e demandas de cada curso. 
 

 
 

Qualificar os dirigentes da Unidade. 
 

Divulgação e apoio a participação dos diretores e coordenadores em programas de 

qualificação profissional. 

 
 
X. Atendimento ao aluno 

 

 
 

Buscar parcerias para a ampliação da oferta de estágio remunerado para os alunos; 
 

A Faculdade prioriza e estimula os esforços de expansão de convênios, pois, estes, 

abrem as portas para realização de estágios, inclusive os remunerados, promovendo o aluno e 

inserindo-o no mercado de trabalho. Considerando que a conjugação dos interesses promove 

benefícios para ambas as partes, uma vez que a interatividade é um elemento norteador para as 

relações interinstitucionais. 

 
 
Implantar núcleo de atendimento psicopedagógico para os alunos; 

 

A IES trabalha no sentido de aperfeiçoar continuamente o atendimento ao estudante, 

para  tanto,  possui  o  NAE(  Núcleo  de  atendimento  ao  estudante)  que  tem  por  objetivo 



responder, individualmente ou em grupo,  os alunos a fim de promover a saúde e prevenção de 

distúrbios dos relacionamentos interpessoais e institucionais. 

 

Manter os convênios com FIES e PROUNI para viabilizar o acesso de alunos carentes aos 

cursos; 
 

Divulgação das informações no site da instituição; aprimoramento das ferramentas de 

contato com o FIES e PROUNI; determinação de profissional responsável para assessorar 

alunos e manter os convênios com FIES e PROOUNI. 

 
 
Buscar  mais  alternativas  de  financiamento  estudantil;  e  Criar  política  eficaz  de 

acompanhamento ao egresso. 

 
 

Manutenção  do  credenciamento  em  entidades  de  fomento  para  financiamento 

estudantil do ensino superior visando ampliação das alternativas aos estudantes; criação do 

portal universitário/acadêmico e manutenção de contato com egresso por meio de correio 

eletrônico e eventos realizados na IES. 

 
 
XI. Avaliação Institucional 

 

 
 

Regulamentar o funcionamento da Comissão Própria de Avaliação - CPA, considerando 

as exigências da legislação educacional pertinente; 

Entendida  como  um  processo  permanente  e  como  uma  ferramenta  de  gestão,  a 

Avaliação Institucional na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares tem 

como  princípio  a  identificação  dos  problemas,  para  corrigir  possíveis  deficiências  e  para 

introduzir as mudanças que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da 

instituição como um todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, de 14 de abril 

de  2004.  A  CPA  obedece  a  Regulamento  próprio  aprovado  pela  Direção  Geral  e  sua 

composição garante a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, vedando 

a existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos representados. 

Desenvolver a cultura de Avaliação Institucional; 

 
 

Apoio e consolidação da CPA; divulgação da importância da avaliação institucional; 

conscientização do corpo discente, corpo docente e setor técnico-administrativo quanto à 

importância de participação na avaliação institucional para o aprimoramento da prática 

educativa;  divulgação  da  CPA  no  site  da  instituição;  realização  adequada  da  avaliação 



institucional,  permitindo  crescimento  da  instituição  e  do  próprio  processo  de  avaliação; 
 

vinculação da avaliação institucional ao portal universitário/acadêmico. 
 

 
 

Realizar periodicamente a Autoavaliação; 
 

 
 

O procedimento de autoavaliação é um mecanismo eficaz de análise do índice de 

satisfação com a instituição de ensino, bem como permite um processo de auto análise na 

forma de  administrar, no desenvolvimento das competências previstas no regimento escolar 

para cada   cargo, cumprimento adequado das atividades propostas, índice de satisfação, 

diagnóstico das   deficiências e análise de resultados positivos alcançados. Sendo assim, 

semestralmente os  docentes são avaliados pelos discentes, e de dois em dois anos  toda a 

instituição é autoavaliada  incluindo, professores, técnico-administrativo, egressos, Sociedade 

Civil Organizada. 

 
 
Utilizar os resultados da Avaliação Institucional como ferramenta de gestão. 

 

 
 

Os relatórios provenientes da avaliação institucional apresentam um diagnóstico da 

realidade acadêmica, estrutura física e atividades pedagógicas praticadas, constituindo-se em 

importante ferramenta para planejamento da gestão na busca de melhoria do processo 

institucional. 

 
 
XII. Inserção Regional 

 

 
 

Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades diversas de ensino que atendam às 

necessidades regionais. 

Para atender a demanda regional e atualização do mercado de trabalho a IES investe 

criação de cursos de graduação, extensão e pós-graduação. 

 
 
XIII. Corpo docente 

 

 
 

Incentivar a participação do corpo docente em curso de aperfeiçoamento, especialização 
 

Lato e Stricto Sensu; 
 

 
 

A IES oferece apoio para o corpo docente participar de cursos de aperfeiçoamento e 

especialização buscando sempre uma melhor qualificação para os mesmos. 



Contratar professores qualificados e capacitados; 
 

 
 

A Faculdade prima pela qualificação, capacitação e experiência dos professores e, 

ainda, dá preferência para a contratação de  especialistas e mestres. No processo de seleção o 

candidato apresenta seu currículo no sistema Lattes, com as devidas comprovações, passa por 

uma entrevista com a Coordenação do Curso e, a critério da Direção Geral, por uma banca 

composta para verificação das habilidades didáticas, técnicas e pedagógicas em avaliação de 

uma “aula”. Para contratação a faculdade atende as exigências propostas pelo MEC, com a 

titulação de professores adequada às exigências legais. 

 
 
Manter Plano de Cargos e Salários que estimule o docente a ampliar sua titulação. 

 

 
 

O atual Plano de Cargos e Salários da Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC 

contempla as categorias funcionais, os níveis e índices de remuneração, formas de progressão 

horizontal e vertical, critérios e prazos para ascensão, entre outros aspectos. Nesse contexto, os 

professores são estimulados a ampliar sua titulação, vez que, dentre outras vantagens, o valor 

da hora-aula está diretamente vinculado à titulação do docente. 

 
 
3) Características básicas do PDI e suas relações com o contexto social e econômico em 

que a instituição está inserida 

A articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 
 

Institucional  no  que  diz  respeito  às  propostas  curriculares  dos  PPCs  estão    amplamente 

ajustadas às necessidades do contexto local / regional / nacional. 

 
 
4) Articulação entre o PDI, o projeto pedagógico institucional (PPI) e os PPCs no que diz 

respeito   às   atividades   de   ensino,   pesquisa,   extensão,   gestão   acadêmica,   gestão 

institucional e avaliação institucional. 

As orientações constantes nos PPCs são integradas e articuladas com o PDI e PPI, às 

atividades de ensino em linhas gerais estão de acordo com as Diretrizes Curriculares do MEC 

para cada curso, promovendo conhecimento que possibilite ao aluno atender as competências e 

habilidades gerais e específicas de cada profissional. 

As  atividades  de  Extensão  realizadas  pelos  cursos  impulsionam  o  contato  da 

Faculdade com o meio, possibilitando a transmissão de conhecimentos e o contato com a 

realidade social, além de dar vitalidade e dinamismo ao trabalho docente e oportunidade para o 

trabalho interdisciplinar. 



Entende-se a pesquisa como um dos meios pelo qual a IES pode interagir também 

com a sociedade, atendendo às suas necessidades e demandas. Através da política de pesquisa e 

de suas sinalizações de avanços, é possível conscientizar de que ainda há desafios a serem 

superados na área e, também, de que é preciso realizar ações que consolidem e deem densidade 

a esse trabalho. A pesquisa na UNIPAC revela-se como um princípio educativo, formativo e 

científico, que é fomentada centrando-se na produção do conhecimento e na sua aplicação, de 

modo a estreitar a relação da Instituição com a sociedade. A interação entre teoria e prática, na 

qual se resgata a ação educativa como  elemento inerente ao trabalho pedagógico, que se 

sustenta na formação profissional, no caráter investigativo e na autonomia do pensar o 

conhecimento. 

A  Avaliação  Institucional  na  UNIPAC  é  um  processo  permanente  e  tem  como 

princípio a identificação dos problemas, para corrigir possíveis deficiências e para introduzir as 

mudanças que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da instituição 

como um todo. Está diretamente vinculada à qualidade e assim exige que alunos, professores, 

funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade civil organizada 

informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mercado de trabalho, sobre 

as ações direcionadas para a investigação científica e a extensão, sobre a responsabilidade 

social e a infraestrutura da Universidade. 

Nessa linha de trabalho todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum destes, 

se envolvem no processo respondendo a questionários, participando de entrevistas, analisando 

os aspectos positivos e negativos dos cursos, discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da 

Faculdade, também dando sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. 

 
 
II- Núcleo de temas optativos: 

 

 
 

5) Existe coerência entre as ações e as práticas realizadas na instituição e os propósitos 

formulados no PDI? 

Conforme consta no PDI, a Faculdade precisa estar preparada para atender as 

demandas da educação na sociedade do conhecimento, buscando, além da qualidade do ensino 

e da mensalidade adequada, sua sobrevivência e desenvolvimento em um cenário altamente 

competitivo. Assim sendo, na Faculdade, os currículos são construídos de forma a garantir a 

formação técnica, política e humana do aluno. Em todos os cursos são inseridas atividades 

complementares, disciplinas optativas e/ou de tópicos especiais que, além de enriquecer a 

formação geral do aluno, propiciam a flexibilização dos currículos, incentivando o estudante a 

questionar e a buscar alternativas, tornando-se sujeito ativo de seu processo de construção das 



competências e habilidades profissionais. Vale ressaltar que para se conseguir o sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem existe, na Faculdade, articulação constante entre os órgãos 

colegiados e estes. 

 
 
6) Existem mecanismos para comprovar a realização efetiva do PDI, sua modificação e 

revisão? Os dirigentes, docentes, técnico-administrativos e os órgãos colegiados 

participam dessas atividades? 

A Instituição como um todo, é responsável por acompanhar o desenvolvimento do 
 

PDI. A Avaliação Institucional é um dos mecanismos, que envolve toda a comunidade 

acadêmica, possibilitando analisar dados alterados na tentativa de adequação e cumprimento de 

metas estabelecidas pelo PDI. Periodicamente realiza-se reuniões entre grupo gestor, 

coordenadores,  NDE  e  colegiados  para  avaliação  do  PDI     e    relato  das  necessidades 

acadêmicas e institucionais, na tentativa constante de integração entre PDI, gestão e práticas 

pedagógicas. 

 
 

5.2.3.2) 3ª 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. 

 
 
Aspectos avaliados nesta dimensão: 

 

 
 

1)  Transferência  de  conhecimento  e  importância  social  das  ações  universitárias  e 

impactos das atividades, técnicas e culturais, para o desenvolvimento regional e nacional. 

A  IES  desenvolve programas,  projetos  e campanhas  que promovem  a  reflexão  e 
 

questionamento sobre a responsabilidade social na formação dos alunos, como futuros agentes 

transformadores das questões sociais do País e construtores de ações afirmativas na promoção 

da  igualdade  de  condições,  com  vista  à  inclusão  social  e  ao  desenvolvimento  regional  e 

nacional onde são desenvolvidos os seguintes projetos: 

 Encontros de Iniciação Científica - Programa que desperta a vocação científica e o 

interesse pelo processo da produção da ciência. 

 Viver Melhor Idade – Promove saúde e a inclusão social do idoso, desenvolvido pelos 

cursos de Educação Física, Enfermagem e Farmácia 

 Luta Contra Aids – Campanha que estimula a reflexão sobre a falsa impressão de que a 
 

AIDS afeta apenas o outro, desenvolvida pelo Curso de Enfermagem. 



 Atenção Farmacêutica Itinerante – Projeto que visa aproximar os acadêmicos do Curso 

de Farmácia da população onde será inserido profissionalmente. 

 Campanha de Desarmamento Contra a Automedicação – visa evitar a utilização racional 

de medicamentos estocados em domicílios, evitando intoxicações medicamentos e 

desperdícios e contribuir para o tratamento e restabelecimento da saúde por meio do 

acesso gratuito aos remédios auxiliando a entidades, projeto desenvolvido pelo curso de 

Farmácia. 

 EngeTrans  –  Gestão  Educacional  para  o  trânsito,  desenvolvido  pelo  Curso  de 
 

Engenharia de Produção. 
 

 Hora da saudade – Acompanhamento ao cemitério, no dia de finados, dando apoio aos 

familiares e amigos que vão visitar os túmulos com  aferição de pressão e apoio a saúde, 

desenvolvido pelo Curso de Farmácia. 

 Sombrinhata – Combate ao câncer de pele, desenvolvido pelo Curso de Enfermagem. 
 

 Element’s: um caminho para a sustentabilidade, projeto institucional. 
 

 Conto e Encanto, projeto institucional de incentivo a leitura realizado com alunos das 

escolas públicas. 

 Projeto brinquedoteca, desenvolvido pelo Curso de Pedagogia possibilita o brincar como 

forma de desenvolver a imaginação, a linguagem e a autonomia. Atende aos alunos da 

comunidade externa. 

 Projeto  Anjos  da  alegria tem  como  proposta  o  envolvimento  dos  alunos  em  ações 

solidárias em que podem transmitir parte de tanta da alegria que possuem para pessoas 

hospitalizadas; desenvolvido pelo curso de Enfermagem. 

 
 
2) Natureza das relações com o setor público, com o setor produtivo, com o mercado de 

trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de todos os níveis. 

A IES possui parcerias e convênios com órgãos públicos e privados com  objetivo de 
 

fortalecer seus cursos e oferecer aos alunos maiores oportunidades de estágio,, como atividade 

de prática pré-profissional, exercidas em situações reais de trabalho. 

 
 
3) Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da cidadania, de atenção 

a setores sociais excluídos, políticas de ação afirmativa, etc. 

A  IES  desenvolve  projetos  sociais  que  visam  à  melhora  qualitativa  na  vida  da 
 

comunidade como: trote solidário, atividade voltada para ajuda a comunidade excluída, com 



alimentos e ou roupas; combate a violência; combate ao tabagismo;  saúde da mulher, doação 

de brinquedos  e ou livros, saúde do idoso e outros. 

 
 
4) Quais as ações desenvolvidas pela Faculdade no sentido da inclusão e assistência a 

setores ou grupos sociais discriminados e/ou sub-representados no interior de cada 

segmento da comunidade universitária (professores, estudantes e funcionários). 

A Faculdade possui políticas de bolsas para o ensino conforme previsto no Regimento 
 

Interno e demonstrado abaixo: 
 

- Auxilio-Parentesco: 10% de desconto nas mensalidades pagas em dia. 
 

- Convênio-Empresa: 10% de desconto nas mensalidades pagas em dia. È uma 

parceria entre a UNIPAC GV com as empresas (UNIMED, CDL, LABORATÓRIO CARLOS 

CHAGAS) que possibilita um desconto nas mensalidades para funcionários. 

- Ajuda Escolar - concluída a análise e parecer do NAE, a direção definirá o 

percentual e a concessão da mesma. 

- SINPRO / SAAE: bolsas de estudos ofertadas pelos sindicatos da categoria. 
 

- FIÉS e PROUNI – Obedecem as definições do governo federal. 
 

- OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO: Para o ex-aluno da UNIPAC que quiser obter 

novo título é concedido descontos nas mensalidades pagas em dia. 

- SERVIÇO DE MONITORIA: desconto de 20% em cada disciplina, no período em 

que estiver sendo monitor. Sendo o monitor, um aluno da Faculdade que apresenta tributos 

comprovados de cultura e aptidão para a função, auxilia colegas nos estudos dos componentes 

curriculares do curso em que estiver matriculado, facilitando-lhes a realização de trabalhos e a 

obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos necessários ao curso. A carga horária 

do monitor é de 15 h semanais, sem vínculo empregatício. 

b)  Serviços  sócios  assistenciais:  a  IES  através  do  NAE  -  Núcleo  de  Apoio  ao 

Estudante está voltado para atender aos acadêmicos e seu objetivo central é de acompanhá-los 

ao longo da graduação, assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades, favorecendo o 

desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à sua formação, possibilitando-lhe uma 

participação efetiva na vida acadêmica. As Políticas do NAE foram desenvolvidas buscando a 

democratização da permanência do discente, sua integração e participação na instituição, tendo 

em vista o apoio ao aprendizado e a otimização do ensino desenvolvido pela IES no 

cumprimento de sua missão e da visão dela decorrentes. O NAE presta assistência educacional 

aos funcionários e filhos, e comunidade acadêmica no atendimento  a bolsas de estudo. 

C) Projetos assistenciais: A instituição desenvolve inúmeras iniciativas de 

responsabilidade social conforme descrito na questão de número 1 desta dimensão. 



5) A instituição favorece a inclusão de estudantes portadores de necessidades 

especiais? Desenvolve estratégias para a intervenção destes nas aulas? Possui políticas de 

contratação de pessoal (docentes e técnico-administrativos) com necessidades especiais? 

A Faculdade tem política de atendimento aos portadores de necessidades especiais 

estando preparada para oferecer atendimento prioritário a este público no momento em que se 

fizer necessário. 

Para alunos com deficiência física: instalação de elevador para acesso às 

dependências da Faculdade, sanitário masculino e feminino com portas alargadas e barra de 

apoio apropriado em dimensão e segurança. 

Para alunos com deficiência visual: a Instituição disponibiliza, na Biblioteca, no 

caso de alunos deficientes visuais matriculados, um computador com programa específico 

instalado (Dosvox) que permite que um texto seja transformado em arquivo audível e 

transferível para os endereços eletrônicos dos alunos, possibilitando-lhes fazer uso dos mesmos 

no momento de sua conveniência. O sistema Dosvox permite que deficientes visuais utilizem 

um microcomputador comum (PC) para desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim 

independência no estudo e no trabalho. 

Para alunos com deficiência auditiva: a Faculdade visando atender plenamente o 

aluno portador de deficiência tem como política estabelecer convênios com instituições que 

possuem profissionais intérpretes da língua de sinais - Libras. Na ocorrência de demanda será 

feito um contato junto à Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos - FENEIS 

para obter orientações dos procedimentos que a Faculdade poderá adotar para atender 

satisfatoriamente o aluno. 

A Faculdade possui política de contratação de pessoal com necessidades especiais. 
 

 
 

6) Existem ações que visem à promoção da cidadania e de atenção a setores sociais? 
 

A IES desenvolve programas, projetos e campanhas que visam a promoção da 

cidadania e a atenção a setores sociais nos seus diversos cursos, possibilitando atividades 

discentes práticas que permeiam a reflexão e questionamento sobre a responsabilidade social 

dos alunos, como futuros agentes transformadores das questões sociais do País e construtores 

de ações afirmativas na promoção da igualdade de condições, com vista à inclusão social e ao 

desenvolvimento regional e nacional. 

 
 
7)  Existem  políticas  de  formação  de  pesquisadores?  De  formação  de  docentes  para 

educação básica e para educação superior? 



Sim. A IES tem o PIC- Programa de Iniciação Científica que tem como objetivo 

inserir os estudantes de graduação da IES na pesquisa científica, colocando-os em contato 

direto com as metodologias, procedimentos e contribuindo para a formação de recursos 

humanos para a pesquisa; despertando a vocação científica e o interesse pelo processo da 

produção da ciência; inserindo o aluno em grupos de pesquisa da instituição promovendo a 

interação dos discentes às atividades docentes e apoio teórico necessário ao desenvolvimento 

de um projeto de pesquisa. 

Com relação a política  de formação docentes para a educação básica a IES oferece o 

curso de pedagogia. A atuação do Pedagogo possui caráter relevante no processo de ensino- 

aprendizagem. Sendo um profissional habilitado para atuar no Ensino Infantil, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, na gestão e organização de sistemas, unidades e projetos educacionais, 

na organização do trabalho pedagógico do processo educativo formal e não formal na 

produção/difusão do conhecimento, tendo a docência como base de sua formação e identidade 

profissional.  Formando  um  profissional  capaz  de se inserir de  forma  coerente e  ética  no 

contexto social e na produção de conhecimento no campo da educação. 

 

Atendimentos e serviços prestados à comunidade local (cidade e região) em 2013-2014 
 

Área / Tipo Número 

2013 

Número 

2014 

ENGETRANS - SEMINÁRIO 332 480 

Projeto Envelhecer com Saúde 240 240 

Campanha Uso racional de medicamentos 190 - 

VIII encontro de Iniciação Científica 230 160 

Projeto Unipac na comunidade Vila Isa 480 630 

GYM Festival – Educação física 120 160 

Jogos Acadêmicos entre os discentes dos cursos de Gestão 

Ambiental Engenharia 

170 - 

Uni Du Ni Tê: Quero brincar com você 290 335 

Dia Internacional da Mulher: campanha de conscientização 

contra a violência contra mulher 
 

806 
 

1630 

Trekking – Pico da Ibituruna com Trote Solidário da 

Educação Física – Arrecadação de Alimentos 

405 320 

Uso racional da água 905 1630 

ELEMENT’S – Um caminho para a Sustentabilidade – Dia 

Mundial da Água 

210 1630 

Cine Ambiental 124 - 

Workshop: Auditoria de Vendas no Varejo 104 - 

VI Seminário de Engenharia de Produção 354 360 

Ciclo de Palestras do Curso de Farmácia 70 28 

III Simpósio de Farmácia 240 28 

IV Semana Acadêmica da Administração 333 450 



 
Dia da Cidadania – Atividades na Praça dos Pioneiros 130 - 

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia 331 480 

Festivais e Atividades Esportivas do Curso de Educação 

Física 

271 260 

VII Encontro de Iniciação Científica 465 280 

Festival de Dança – Baile de Máscaras – Educação Física 261 270 

Passeio Ciclístico do Curso de Educação Física 265 250 

 
 
 

Atendimentos e serviços prestados à Comunidade Acadêmica em 2013 
 

Área / Tipo Número 

Nivelamento 80 

Atendimento Psicopedagógico 170 

Bolsa de Estudo Parcial e Total 28 

Serviços de Monitoria 09 

Projetos Institucionais 06 
 

 
Atendimentos e serviços prestados à Comunidade Acadêmica em 2014 

 

Área / Tipo Número 

Nivelamento 97 

Atendimento Psicopedagógico 200 

Bolsa de Estudo Parcial e Total 266 

Serviços de Monitoria 05 

Projetos Institucionais 08 

 
 
 
EMPRESAS CONVENIADAS PARA FINS DE ESTÁGIO CURRICULAR 2013 / 2014 

 

 

Convênios e cooperações 
 

1. ABC - ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA 
 

2. ADILES GABOARDI - ME 
 

3. ADQF - ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES 
 

4. AGROMIG EIRELE EPP 
 

5. ALFAPLAST - IMPRESSÕES E COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA 
 

6. ALZIRA DA SILVEIRA BATISTA 
 

7. AMBIENTE + CONSULTORIA AMBIENTAL 
 

8. ANALAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA -ME 
 

9. ANDRE NERES FIGUEIREDO - TA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 
 

10.   ANG EQUIPAMENTOS LTDA 
 

11.   ANTARES RECICLAGEM LTDA 



12.   ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA 
 

13.   ARAÚJO HIPERMERCADOS S/A 
 

14.   AREAL RIO DOCE LTDA 
 

15.   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

16.   ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. AS PESSOAS COM CÂNCER AAPEC 
 

17.   ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ITANHOMI 
 

18.   AUTO GIRO VEÍCULOS LTDA 
 

19.   AV7 RECICLAGEM LTDA 
 

20.   BANCO REAL 
 

21.   BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO 
 

22.   BERÇÁRIO CANTINHO DA CRIANÇA 
 

23.   BIOCESP - CENTRO DE SAÚDE E PESQUISA BIOLÓGICAS LTDA 
 

24.   BIOS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 
 

25.   BOECHAT E MÉDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA 
 

26.   BOM PASTOR DROGARIA LTDA 
 

27.   BORBOREMA GRANITOS E MÁRMORES LTDA 
 

28.   BR MODAS COMÉRCIO LTDA 
 

29.   CAIUBI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A 
 

30.   CAIXA ESCOLA LABOR CLUB 
 

31.   CAIXA ESCOLAR CÉLIA LINHARES DE ALMEIDA 
 

32.   CAIXA ESCOLAR CLEMÊNCIA VIEIRA DUTRA 
 

33.   CAIXA ESCOLAR DR. NOAR JENUS ELLER 
 

34.   CARVALHO CARVALHO LTDA 
 

35.   CASA DE RECUPERAÇÃO DONA ZULMIRA 
 

36.   CASTELO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 
 

37.   CAT - ABÍLIO RODRIGUES PATTO - SESI 
 

38.   CATEGORIA TURISMO E VIAGENS LTDA 
 

39.   CB LIMA - ASSESSORIA DESPORTIVA 
 

40.   CEDEP- CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

41.   CÉLIO RODRIGUES VIEIRA 
 

42.   CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A - CENIBRA 
 

43.   CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S/A - CENIBRA 
 

44.   CEMEI - DOM HERMINIO MALZONE HUGO 
 

45.   CEMEI - DOM HERMÍNIO MALZONE HUGO 
 



46.   CEMEI - PADRE LEONARDO SENNE - INSTITUTO NOSSO LAR 
 

47.   CEMEI - RUBENS AMARAL 
 

48.   CEMEI - VEREADOR DANIEL BORGES 
 

49.   CENTRO AGROECOLÓGICO TAMANDUÁ 
 

50.   CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES MUNDIAL LTDA 
 

51.   CENTRO DE HEMATOLOGIA FARRERAS VALENTI 
 

52.   CENTRO EDUCACIONAL ÁRVORE DA VIDA 
 

53.   CENTRO EDUCACIONAL CASTELO DA FELICIDADE 

54.   CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL VOVÓ FIFIA 
 

55.   CENTRO EDUCACIONAL MARIA ANDRESA 
 

56.   CENTRO EDUCACIONAL MARIA ELY SOARES SANTOS 
 

57.   CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO 
 

58.   CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PADRE ANDRE SCHAFRAT DE SÁ 
 

59.   CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PATO DONALD 
 

60.   CENTRO EDUCACIONAL SAMARITANO (COLÉGIO SAMARITANO) 
 

61.   CENTRO ODONTOLÓGICO GIACOMINI LTDA 
 

62.   CENTRO SOLIDÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( RAIO DE LUZ) 
 

63.   CERÂMICA LAMINATEX LTDA 
 

64.   CHISTÉ & LOPES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
 

65.   CIAKAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 
 

66.   COFARMINAS COMERCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
 

67.   COLEGIO BARROS OLIVEIRA 
 

68.   COLEGIO CIP COM 
 

69.   COLÉGIO CLÓVIS SALGADO 
 

70.   COLÉGIO HERINGER 
 

71.   COLÉGIO IBITURUNA - ORDEM RELIGIOSA DAS EX. PIOS PADRES ESCOLÁPIOS 
 

72.   COLÉGIO LOURDINAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUC. E DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 

73.   COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES 
 

74.   COLEGIO PRESBITERIANO 
 

75.   COLÉGIO RÚBIA COELHO LTDA 
 

76.   COLÉGIO VIEIRA CABRAL - IRMÃS MARIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA 
 

77.   COLÉGIO VITORINO 
 

78.   COMUNICAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 
 

79.   CONDOMÍNIO CIDADE GV SHOPPING 
 

80.   CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTENEGRO 



 

81.   CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATALAIA 
 

82.   CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 
 

83.   CONSPAR ENGENHARIA LTDA 
 

84.   CONSTRUTORA RIACHO VERDE LTDA 
 

85.   CONSULTORA ÚNICA LTDA 
 

86.   CONSULTÓRIO MÉDICO DR. WANDERLY SANTOS 
 

87.   CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DRA LUCIANE TOLENTINO MATTOS 
 

88.   CONTABILIDADE CENTRAL LTDA 
 

89.   CONTABILIDADE XAVIER 
 

90.   COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE SÃO DE CONSELHEIRO PENA - SICOOB CREDICOPE 
 

91.   COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO DO VALE DO RIO DOCE - SICOOB 
 

92.   CRECHE CAIC - ANTÔNIO RODRIGUES COELHO 
 

93.   CRECHE CRIANÇA FELIZ 
 

94.   CRECHE ESCOLA GENTE INOCENTE DE GOVERNADOR VALADARES 
 

95.   CRECHE LAR LÊDA CAMPOS 

                    96.   CRECHE MANUELA DOMINGOS DE CASTRO 
 

97.   CRECHE MUNICIPAL CANTINHO FELIZ 
 

98.   CRECHE MUNICIPAL EDUCACIONAL ANÉCIA ALMEIDA DA SILVA 
 

99.   CRECHE PEQUENO CIDADÃO 
 

100. CRECHE TEREZA DE CALCUTÁ 
 

101. CVL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
 

102. DAP ENGENHARIA FLORESTAL LTDA 
 

103. DASA DESTILARIA DE ALCOOL DOS AIMORÉS 
 

104. DESAFIO JOVEM DO RIO DOCE (DEJORD) 
 

105. DIMENSÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA 
 

106. DISK FORMULÁRIOS ANDRADE LTDA 
 

107. DOCTOR PHARMA LTDA 
 

108. DROGA SOL - ELIANA IGNÁCIO FERNANDES E SILVA 
 

109. DROGAMÉDICA LTDA 
 

110. DROGARIA AGUILAR E MAIA LTDA 
 

111. DROGARIA APARECIDA - JOÃO GILBERTO DE PAULA VIANA E CIA LTDA 
 

112. DROGARIA ARÊDES LTDA 
 

113. DROGARIA BIOCELL LTDA 
 

114. DROGARIA BRAZ LTDA 
 



115. DROGARIA DO LILI LTDA 
 

116. DROGARIA E PERFUMARIA COELHO E SILVA LTDA 
 

117. DROGARIA E PERFUMARIA JEOVÁ RAFA LTDA 
 

118. DROGARIA ELLER FERREIRA LTDA 
 

119. DROGARIA FREI INOCÊNCIO LTDA 
 

120. DROGARIA FREITAS E PINHEIRO LTDA - DROGARIA 
 

121. DROGARIA GOBIRA LTDA 
 

122. DROGARIA GOMES E FARIAS 
 

123. DROGARIA LÍDER ITABIRINHA LTDA ME 
 

124. DROGARIA LUCIANE LTDA 
 

125. DROGARIA MALTA - ROGÉRIO BARBOSA MALTA CIA LTDA 
 

126. DROGARIA MERCADO LTDA 
 

127. DROGARIA MIRANDA E LOPES 
 

128. DROGARIA NIQUINHO LTDA 
 

129. DROGARIA OLIVEIRA BARROSO LTDA 
 

130. DROGARIA PÉROLA LTDA 
 

131. DROGARIA PH7 LTDA - ME 
 

132. DROGARIA SANTA HELENA 
 

133. DROGARIA SARDOÁ LTDA 
 

134. DROGARIA SOUZA ASSIS LTDA 
 

135. DROGARIA TEODORO DOS SANTOS LTDA 
 

136. DROGARIA VIRGOLÂNDIA LTDA 
 

137. DROGASID LTDA- ME 

138. E. E. JOAQUIM MONTEIRO 
 

139. E. E. PAULO LUIZ 
 

140. E. E.  SECRETÁRIO LEVINDO COELHO 
 

141. E. E. ABÍLIO RODRIGUES PATTO 
 

142. E. E. ALEXANDRE PEIXOTO 
 

143. E. E. BOM PASTOR 
 

144. E. E. CARLOTA DE ANDRADE 
 

145. E. E. Dª ADELAIDE MALZONE HUGO 
 

146. E. E. Dª ARABELA DE ALMEIDA COSTA 
 

147. E. E. DA FAZENDA EDUARDO NOGUEIRA 
 

148. E. E. DA FAZENDA EDUARDO NOGUEIRA 
 

149. E. E. DIOCESANO 



 

150. E. E. DO BAIRRO JARDIM IPÊ 
 

151. E. E. DR. ANTÔNIO FERREIRA LISBOA DIAS 
 

152. E. E. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOÃO XXIII 
 

153. E. E. EUZÉBIO CABRAL 
 

154. E. E. GERALDA DE ALMEIDA 
 

155. E. E. GERALDA PEREIRA DE ALMEIDA 
 

156. E. E. ISRAEL PINHEIRO 
 

157. E. E. JOÃO WESLEY 
 

158. E. E. JOSÉ SEVERINO 
 

159. E. E. JULIO SOARES 
 

160. E. E. LEVINDO DIAS 
 

161. E. E. LEVINDO VALADARES DA FONSECA 
 

162. E. E. MANOEL BYRRO 
 

163. E. E. NOSSA SENHORA APARECIDA 
 

164. E. E. PAULO LUIZ 
 

165. E. E. PEDRO RIBEIRO CAVALCANTE FILHO 
 

166. E. E. PREFEITO JOAQUIM PEDRO NASCIMENTO 
 

167. E. E. PRESIDENTE KENNEDY 
 

168. E. E. PROF. DARCY RIBEIRO 
 

169. E. E. PROF. PAULO FREIRE 
 

170. E. E. PROFª ONDINA DE ALMEIDA 
 

171. E. E. PROFESSOR NELSON DE SENA 
 

172. E. E. PROFESSORA ILDA AMORIM VIANA 
 

173. E. E. QUINTINO BOCAIÚVA 
 

174. E. E. SAGRADA FAMÍLIA 
 

175. E. E. SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

176. E. E. SÃO JOSÉ 
 

177. E. E. SINHANINHA GONÇALVES 
 

178. E. E. THEOLINDA DE SOUZA CARMO 
 

179. E. E. VICENTE JOSÉ SOARES 

180. E. E. VILA ISA 
 

181. E. M. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 
 

182. E. M. AMADO LIMA 
 

183. E. M. ANA MORAIS PESSAMILIO 
 



184. E. M. BÁRBARA HELIODORA 
 

185. E. M. CHAPEUZINHO VERMELHO 
 

186. E. M. CLEMENTE DE SOUZA FRANCO 
 

187. E. M. DOUTOR JOÃO DE SOUZA LIMA 
 

188. E. M. DR. JOÃO DE SOUZA LIMA 
 

189. E. M. ELVIRA LOURES 
 

190. E. M. IVO DE TASSIS 
 

191. E. M. JARDIM KENNEDY 
 

192. E. M. JOÃO XXIII 
 

193. E. M. JOSÉ ANGELO DE MARCO 
 

194. E. M. LUIZA GONÇALVES LESSA 
 

195. E. M. LUIZA GONÇALVES LESSA 
 

196. E. M. LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS 
 

197. E. M. MÃOS DADAS 
 

198. E. M. MARECHAL DUQUE DE CAXIAS 
 

199. E. M. MARIA CONCEIÇÃO SILVA 
 

200. E. M. MUNDO ENCANTADO 
 

201. E. M. OLIVEIRA JUSTINO 
 

202. E. M. OSVALDO FERREIRA CAMPOS 
 

203. E. M. PADRE FRANCISCO VAN NOORT 
 

204. E. M. PIO XII CAIC 
 

205. E. M. PROF. ANTÔNIO PASCOAL 
 

206. E. M. PROF. HELVECIO DAHE 
 

207. E. M. PROF.VALDETE NOMINATO 
 

208. E. M. PROFA. ALCINA SILVA DE MIRANDA 
 

209. E. M. PROFA. ESMERALDA 
 

210. E. M. PROFA. FRANCISCA MARTINS GODOY 
 

211. E. M. PROFA. VALDETE NUNES 
 

212. E. M. QUITERIA MARIA MARTINS 
 

213. E. M. RAMIRO DE SOUZA MONTEIRO 
 

214. E. M. REVERENDO SILLAS CRESPO 
 

215. E. M. RIO DOCE 
 

216. E. M. SANTO ANTONIO 
 

217. E. M. SANTOS DUMONT 
 



218. E. M. SÃO SEBASTIÃO 
 

219. E. M. SÉRGIO AVELINO PINHEIRO 
 

220. E. M. VER.JOÃO DORNELLAS 
 

221. E. M. VER.JOSÉ CONTIN SOBRINHO 

222. E. M. VEREADOR HAMILTON TEODORO 
 

223. E. M. VEREADOR JOSÉ CONTIN SOBRINHO 
 

224. E. M. VICENTE AMARO DA SILVA 
 

225. E. M. WILMA GLÓRIA 
 

226. E. M.ANTÔNIO CARLOS 
 

227. EG TV LTDA 
 

228. ELETRICA OLIVEIRA E DIAS LTDA 
 

229. EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A 
 

230. ESCOLA INFANTIL PEQUENINOS - SAID FREITAS BARBOSA 
 

231. ESCOLA BALÃOZINHO VERMELHO 
 

232. ESCOLA DR.RAIMUNDO SOARES ALBERGARIA FILHO 
 

233. ESCOLA FRANCISCO DE SOUZA REZENDE 
 

234. ESCOLA INFANTIL ESTRELINHA ENCANTADA 
 

235. ESCOLA INFANTIL TRÊS PORQUINHOS 
 

236. ESCOLA NOVO SABER 
 

237. ESCOLA PATO DONALD 
 

238. ESCOLA PEDACINHO DE GENTE LTDA 
 

239. ESCOLA TIRADENTES S/C LTDA - ME 
 

240. ESPAÇO EDUCACIONAL ARCA DO SABER 
 

241. ESPAÇO EDUCACIONAL CAMINHO DO SABER 
 

242. ESPAÇO EDUCACIONAL CAMINHO DO SABER - MICKEY MOUSE 
 

243. ESPAÇO EDUCACIONAL CRER E SER 
 

244. ESPAÇO EDUCACIONAL CRIANÇA FELIZ 
 

245. ESPAÇO EDUCACIONAL MICKEY E MINNIE 
 

246. ESPAÇO EDUCACIONAL VIEIRA CABRAL 
 

247. ETFG - ESCOLA TÉCNICA DE FORMAÇÃO GERENCIAL - SEBRAE 
 

248. FARMÁCIA DOM BOSCO - JOÃO BOSCO DE ANDRADE NOGUEIRA CHAGAS 
 

249. FARMÁCIA FERNANDES LTDA 
 

250. FARMÁCIA FREITAS LTDA 
 

251. FARMÁCIA VASCONCELOS E PRADO LTDA 
 

252. FARMÁCIA VIDA DE ITABIRINHA LTDA 



 

253. FARMÁCIA VITALISA LTDA - ME 
 

254. FARMAFÁCIL LTDA 
 

255. FARMAMÉDICA LTDA 
 

256. FAZENDA NOSSA SENHORA DA PENHA 
 

257. FC DROGARIA LTDA - ME 
 

258. FERNANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR 
 

259. FERREIRA TERRA DROGARIA LTDA EPP 
 

260. FIGUEIREDO E AMARAL LTDA 
 

261. FONTE DO SORVETEIRO LTDA 
 

262. FRIOS E CARNES TOLENTINO 
 

263. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JORGE FERRAZ 

264. GENOMA SISTEMA DE ENSINO 
 

265. GERALDO LUCIO MENDES GONÇALVES 
 

266. GERDAU AÇOS LONGOS S.A 
 

267. GLOBALMIX DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 
 

268. GOMES E MARTINS 
 

269. GRAN SAPORE BR BRASIL S/A 
 

270. HELOY MOTOS E SERVIÇOS E PEÇAS LTDA ME 
 

271. HEMOLAB MEDICINA LABORATÓRIO LTDA - ME 
 

272. HEMOMINAS - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG 
 

273. HOSPILABOR LTDA 
 

274. HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO 
 

275. HOSPITAL MUNICIPAL SÃO GERALDO 
 

276. HOSPITAL SÃO JOSÉ APAIM 
 

277. HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA 
 

278. HOSPITAL SÃO VICENTE - SOCIEDADE DOS MÉDICOS ADAM SOMAS SERVIÇOS LTDA 
 

279. HS FARONI 
 

280. IBS BUSINESS SCHOOL DE MINAS GERAIS LTDA 
 

281. IMA - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
 

282. IMPACTO AMBIENTAL PROJETOS CIVIS E AMBIENTAIS LTDA 
 

283. INCA LANTERNAGEM E COMÉRCIO LTDA 
 

284. INDÚSTRIA TUDOR MG DE BATERIAS LTDA 
 

285. INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SUDESTE 
 

286. INSTITUTO EDUCACIONAL DO FUTURO 
 



287. INSTITUTO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO 
 

288. INSTITUTO EDUCACIONAL APRENDIZ 
 

289. INSTITUTO EDUCACIONAL CANTINHO DA CRIANÇA 
 

290. INSTITUTO EDUCACIONAL CASA DO SABER 
 

291. INSTITUTO EDUCACIONAL CONSTRUINDO O SABER 
 

292. INSTITUTO EDUCACIONAL CRESCER E APRENDER 
 

293. INSTITUTO EDUCACIONAL DULCE QUINTÃO 
 

294. INSTITUTO EDUCACIONAL ILHA ENCANTADA 
 

295. INSTITUTO EDUCACIONAL LÁPIS DE COR 
 

296. INSTITUTO EDUCACIONAL LÉLIA ALCÂNTARA 
 

297. INSTITUTO EDUCACIONAL MILLENIUM 
 

298. INSTITUTO EDUCACIONAL O VAGA-LUME 
 

299. INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO GÊNIO 
 

300. INSTITUTO EDUCACIONAL TICO E TECO  (PEQUENO GÊNIO) 
 

301. INSTITUTO IMACULADA CONCEIÇÃO - PROVÍNCIA SANTA CLARA 
 

302. INSTITUTO INFANTIL EDUCAR 
 

303. INSTITUTO PEDAGÓGICO NOVO APRENDER 
 

304. IRMÃOS AMARAL LTDA 
 

305. IRMÃOS MATTAR E CIA LTDA 

306. IRMÃOS RESENDE LTDA 
 

307. ISMAIR DE SALES PEREIRA & CIA LTDA 
 

308. ITALAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
 

309. JC SOLUÇÕES RURAIS - ME 
 

310. JÔ MACEDO LTDA 
 

311. JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
 

312. JOSÉ FERNANDES DE PAULA - ME 
 

313. JOSÉ HENRIQUE DOS PASSOS 
 

314. L&D EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA-ME 
 

315. LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA 
 

316. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA ÁVILA E VALBUSA (STA BÁRBARA FREITAS) 
 

317. LABORATÓRIO DE ANÁLISES SANTO ANTÔNIO LTDA 
 

318. LABORATÓRIO SANTA TEREZINHA 
 

319. LAGE E ANDRADE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 
 

320. LAR FABIANO DE CRISTO 
 

321. LATICÍNIOS MENEZES INDÚSTRIA LTDA 



 

322. LAVÍNIA COSTA CALÇADOS LTDA 
 

323. LEANDRO FARIA FRÓIS 
 

324. LEILA MARTA LOPES DE OLIVEIRA - POWERTECH 
 

325. LESTE ESPUMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

326. LESTE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA 
 

327. LIVERPOOL GRANITOS MUNDIAL MINERAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
 

328. LSI LOGÍSTICA SOCIEDADE ANÔNIMA 
 

329. LYRIO ERNESTO NUNES DO AMARAL LTDA 
 

330. M & J ADM E NEGÓCIO LTDA 
 

331. M.F. BARBOSA - MAURO ME 
 

332. M.M LOPES LIMITADA 
 

333. MADEIREIRA BRASIL VALADARES LTDA - ME 
 

334. MARECHAL CADASTRO E COBRANÇAS LTDA 
 

335. MARMORARIA GRÃ DUQUEZA LTDA 
 

336. MERCEARIA PONTO CERTO 
 

337. MÉTODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
 

338. MICHAEL DOS SANTOS REIS 
 

339. MINERVA CONTABILIDADE LTDA 
 

340. MOVELESTE - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA 
 

341. MW TRANSPORTE 
 

342. NATÁLIA PEIXOTO TRINDADE 
 

343. NEVES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
 

344. NUBE 
 

345. OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
 

346. ODICEA GOMES FARIA M.E 
 

347. ONCO-RAD SERVIÇO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA LTDA 

348. ORTONEURO PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 
 

349. ÓTICA VEDERE 
 

350. P & M DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA 
 

351. PADARIA LOPES LTDA 
 

352. PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO TERRAPLENAGEM LTDA 
 

353. PEDREIRA VALEMIX (INDUSTRIAL) 
 

354. PÓDIO ENGENHARIA 
 

355. POLÍCIA MILITAR DOS ESTADO DE MINAS GERAIS 
 



356. POLICLÍNICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

357. POSTO PASTORIL 
 

358. PRÉ ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DUARTE CABRAL 
 

359. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE 
 

360. PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS 
 

361. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM 
 

362. PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCÊNCIO 
 

363. PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA 
 

364. PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA 
 

365. PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 
 

366. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMPRUCA 
 

367. PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PIMENTEL 
 

368. PREFEITURA MUNICIPAL DE NACIP RAYDAN 
 

369. PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO 
 

370. PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO 
 

371. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE MINAS 
 

372. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX MINAS 
 

373. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE 
 

374. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA 
 

375. PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOÁ 
 

376. PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM 
 

377. PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIMITINGA 
 

378. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLÂNDIA 
 

379. PREFISAN LTDA 
 

380. PRIMUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
 

381. PRO LIFE SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 

382. PROETEX 
 

383. PROETEX PROJETOS - ELETRICOS, TELEFONICOS E EXECUÇÕES 
 

384. PROTEJA-SE COMÉRCIO LTDA 
 

385. RAÇÕES AGROVALE RIO DOCE LTDA 
 

386. RANAY INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 
 

387. RAQUEL RISSARI PINTO 
 

388. RD PHARMA LTDA 
 

389. REAL APARELHOS DOMÉSTICOS LTDA 

390. REDE CIDADÃ 



 

391. REDE GEFS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA 
 

392. REFLORESTAR PROJETOS AGRICOLAS E AMBIENTAIS LTDA 
 

393. RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRIA 
 

394. ROBERTO BARBOSA DA SILVA 
 

395. ROBERTO'S MOTO 
 

396. ROBSON CÉSAR PINTO - ME 
 

397. ROBSON TEIXEIRA MEIRA 
 

398. RODIMA - TOPOGRAFIA 
 

399. RODRIGO VICENTE DA SILVA - MEI 
 

400. ROSELY ROCHA DE ALMEIDA 
 

401. SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA TEREZINHA S/A 
 

402. SB COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 

403. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
 

404. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE (SÃO FÉLIX) 
 

405. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MINAS GERAIS 
 

406. SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABIRINHA 
 

407. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABIRINHA/MG 
 

408. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATHIAS LOBATO 
 

409. SED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 
 

410. SERVIÇO DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA 
 

411. SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
 

412. SILKPLAST - COMÉRCIO DE EMBALAGENS XAVIER LTDA 
 

413. SIMEVAL - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS MET. MECÂNICAS E DO MAT. ELÉTRICO 
 

414. SINDICATO DAS INDÚSTRIA DA ALIMENTAÇÃO DE GOV. VALADARES 
 

415. SINGULAR IMOVEIS LTDA 
 

416. SOCIEDADE COELHO LTDA 
 

417. STRAVAGANZA ACESSÓRIOS 
 

418. SUPER ESTÁGIOS LTDA ME 
 

419. SUPERMERCADO CLERMONT 
 

420. SUPRAM/LM - SUPERINTENDÊNCIA REG. DE REGULARIZAÇÃO AMB. DO LESTE MINEIRO 
 

421. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS 
 

422. TV VALE DO AÇO LTDA (INTERTV) 
 

423. VALADARES DIESEL LTDA 
 

424. VALE S/A 
 



425. VASCONCELOS FONSECA MANIPULAÇÃO LTDA - BIO FORMULA 
 

426. VILLELA E CIA LTDA 
 

427. VIMATEL - VILA ISA MATERIAL ELÉTRICO LTDA 
 

428. VIP MAGAZIN LTDA 
 

429. VISUAL PRODUÇÕES (FROIS E LOPES PRODUÇÕES LTDA) 
 

430. VITALISA 
 

431. VULCANIZADORA IBITURUNA LTDA 

 

5.3 Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 
 

 
 

5.2.3.1) 2ª 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. 

 
Aspectos avaliados nesta dimensão: 

A. Ensino 

 

1) Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (recursos ou meios de 

ensino, metodologias, planos de ensino e avaliação da aprendizagem) de acordo com os 

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

 
 

A concepção de currículo e organização didático pedagógica atendem aos fins da 

Instituição e às diretrizes curriculares. Há constante preocupação e utilização de práticas 

pedagógicas inovadoras, permitindo que a tecnologia auxilie o docente na transmissão do 

conhecimento e na capacitação do aluno. A metodologia de ensino é constantemente avaliada 

nas reuniões de colegiado de curso, na tentativa de promover a interdisciplinaridade e propiciar 

novas condutas pedagógicas  promovendo a capacitação dos alunos. As reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante analisam continuamente o cumprimento das diretrizes curriculares, na 

estrita observância e cumprimento da legislação básica e adequação das matrizes curriculares 

às exigências legais Há constante revisão para adequação curricular e prática-pedagógica pela 

ação dos Colegiados e NDEs de cada curso oferecido pela instituição. 

 
2) Práticas pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão de informações e 

utilização de processos participativos de construção do conhecimento. 

A IES consolidou o portal universitário/acadêmico, oferece apoio para participação 
 

em programas de qualificação profissional docente, formação de grupo de estudo docente e 

ainda estimula as práticas pedagógicas através da aproximação da teoria com a prática via 

convênios com instituições que permitem os alunos vivenciarem e praticarem a teoria 



transmitida em sala de aula. Além disso, existem os estágios  supervisionados que permitem 

trazer a prática para o cotidiano acadêmico. 

 
 
3) Pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais etc.) e as 

necessidades individuais.                                                                                                                                     

Há pertinência entre currículos e as necessidades individuais com  constante revisão e 

supervisão dos mesmos pela ação dos Colegiados e NDEs de cada curso oferecido pela 

instituição. A política graduação da Faculdade pauta-se no respeito aos valores humanos e na 

ética, buscando a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão para a formação de 

profissionais  competentes, habilitados ao pleno desempenho de suas funções, procurando 

mantê-los  sintonizados com a demanda do mercado de trabalho, desenvolvendo sua visão 

estratégica,   capacidade analítica e comparativa, liderança e compreensão social como 

facilitadores nos   processos de trabalho, e, ainda, capacidade para mudança e espírito 

empreendedor, motivadas para adquirir conhecimentos através do domínio da linguagem oral, 

da criatividade, da  inovação, da participação eficaz no trabalho em equipe, do relacionamento 

e do dinamismo. 

Tudo isso deve estar voltado para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

igualitária. 

 
4) Práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 

apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das 

novas tecnologias no ensino. 

Para cumprir esse objetivo há: implantação do portal universitário/acadêmico; atuação 
 

do colegiado e dos NDEs como meio de integração e desenvolvimento de atividades que 

incluam interdisciplinaridade; apoio a atividades e eventos que contemplem a 

interdisciplinaridade; apoio para participação em programas de qualificação docente; 

consolidação do NAE, Ouvidoria e CPA. 

 
 

Melhoria do ensino: Os investimentos foram expressivos em ações com vistas à 

melhoria do ensino. 

Formação  docente:  Apoio  a  participação  docente  em  programa  de  formação 
 

Continuada. 
 

Apoio ao estudante: Há financiamentos e facilidades financeiras para que os alunos 

possam se matricular na IES, inclusive contando com Programa de Atendimento 

Psicopedagógico e Programa  Institucional de Nivelamento. 

Interdisciplinaridade: Destacam-se as atividades, eventos diversos, congressos e 



projetos  de  cunho  interdisciplinares  que  são  realizados  por  meio  de  articulação  entre 

professores e alunos dos diversos cursos. 

Inovações didático-pedagógicas: Aulas palestras ministradas por alunos egressos que 

apresentam sua prática de trabalho. 

Novas tecnologias: a disponibilização do Portal Universitário, mecanismo virtual que 

permite acompanhamento didático pedagógico, ambiente no qual os alunos acompanham 

ativamente aulas, trabalhos, vídeos, traduzindo uma inovação na produção do conhecimento. 

 
5- Com qual sistemática e periodicidade é feita a revisão de currículos? A periodicidade é 

adequada? Os mecanismos de atualização são adequados? 

O currículo é analisado semestralmente nas reuniões de colegiado de curso e/ou NDEs 
 

e alterado conforme as necessidades dos cursos, atendendo as diretrizes curriculares dos 

mesmos. 

 

6- Os componentes curriculares e os planos de ensino de cada curso respondem ao perfil 

do egresso? 

Responder ao  perfil do egresso  constitui uma preocupação constante da Faculdade 
 

que  para construção do perfil do egresso de cada curso leva-se em consideração a filosofia 

institucional, seus valores e missão, no sentido de que todas as ações, em todos os cursos, 

sejam direcionadas para a formação do aluno com pleno domínio dos conhecimentos 

construídos; responsável socialmente; conhecedor das questões ambientais; e, da importância 

de se construir uma sociedade mais humana, consciente e sustentável. 

 

7- Quais os critérios orientadores da atualização curricular? 
 

A atualização curricular é orientada a partir de critérios institucionais definidos no 

PDI. As alterações, adequações ou sugestões propostas e aprovadas pelos Colegiados de cada 

Curso atendem as exigências do  MEC 

 

B. Pesquisa : 
 
 

1) Relevância social e científica da pesquisa em relação aos objetivos institucionais, tendo 

como referência as publicações científicas, técnicas e artísticas, patentes, produção de 

teses, organização de eventos científicos, realização de intercâmbios e cooperação com 

outras instituições nacionais e internacionais, formação de grupos de pesquisa, política de 

investigação e políticas de difusão dessas produções. 

Aspectos relacionados à pesquisa são abordados no evento semestral de iniciação 

científica institucional (Encontro de Iniciação Científica). Há também apoio ao Núcleo de 

Investigação Científica e Extensão (NICE) em atividades relacionadas à produção, leitura e 

pesquisa científica. 



 

2) Vínculos e contribuição da pesquisa para o desenvolvimento local/regional. 
 

Os dados gerados na iniciação cientifica desenvolvida pelo discente sob a orientação 

dos professores visam favorecer o desenvolvimento local, regional e global, contribuindo ainda 

para que os profissionais se qualifiquem continuamente através das atividades de pesquisa, 

além de promover durante o evento a consciência e o estímulo à pesquisa entre a comunidade 

acadêmica e toda a sociedade. 

 
 
3)  Políticas  e  práticas  institucionais  de  pesquisa  para  a  formação  de  pesquisadores 

 

(inclusive iniciação científica). 
 

A  IES  incentiva  a  pesquisa  através  do  PIC-  Programa  de  Iniciação  Cientifica. 

Aspectos relacionados à pesquisa são abordados no evento semestral de iniciação científica 

institucional (Encontro de Iniciação Científica). As atividades desenvolvidas pelos professores 

orientadores e estudantes orientados visam participação no evento de iniciação científica para 

exposição dos projetos desenvolvidos durante o semestre buscando desenvolver pesquisas   e 

estimular a formação de pesquisadores. 

 
 
4) Articulação da pesquisa com as demais atividades acadêmicas. 

 

A Faculdade entende e reforça como necessária a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão e é por meio da reflexão que vem incrementando atividades com vistas a proporcionar 

aos seus acadêmicos uma vivência nos três âmbitos da formação universitária.  As atividades 

desenvolvidas pelos diversos cursos estão, em alguns casos, integradas à iniciação cientifica. A 

articulação entre os projetos de iniciação cientifica já realizados e em andamento com o ensino 

e a extensão concretiza-se através de evento, procurando atender aos interesses da comunidade. 

 
 
5) Critérios para o desenvolvimento da pesquisa, participação dos pesquisadores em 

eventos acadêmicos, publicação e divulgação dos trabalhos. 

Há apoio para realização de atividades relacionadas à investigação científica pela IES. 

A divulgação de trabalhos e publicações é realizada através do site da instituição. Solicitações 

de apoio financeiro  para  participação em eventos acadêmicos ou outra necessidade é avaliada 

pelo setor responsável juntamente à direção da instituição. 

 
 
6) A produção científica da IES é coerente com a sua missão e com os investimentos e 

políticas propostas para o seu desenvolvimento? E com as necessidades sociais e as 

exigências da ciência? 



As atividades realizadas na IES são coerentes com a identidade institucional e são 

desenvolvidas baseadas nas necessidades regionais. Tem-se buscado ampliar a pesquisa e 

incentivar os alunos à sua prática mesmo com projetos que não são financiados por órgãos de 

fomento a pesquisa. O conhecimento adquirido é colocado em prática de pesquisa e 

desenvolvido pelos discentes sob orientação de docentes, gerando certificados de participação 

que contribuem para o enriquecimento curricular de cada participante. 

 
 
7)  Há  política  de  auxílio  aos  membros  da  Instituição  em relação  à  apresentação  de 

trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais? Descreva. 

Sim. Solicitações enviadas ao setor responsável são apreciadas e submetidas à direção 
 

para autorização de recursos ou outras necessidades. 
 
 

8) São desenvolvidas atividades que permitam a inter-relação do ensino com a pesquisa? 

Quais? 
 

Aspectos relacionados à pesquisa são desenvolvidos na correlação entre as disciplinas 

e abordados no evento semestral de iniciação científica institucional (Encontro de Iniciação 

Científica). 

 
C. EXTENSÃO 

 
 

1) Concepção de extensão e de intervenção social afirmada no PDI. 
 

Evidencia-se adequação da concepção de extensão, apoio ao NICE para atividades 

propostas e consolidação dos projetos de extensão existentes. 

Garantir, anualmente, projetos aprovados e em execução; 
 

A IES desenvolve um planejamento semestral contendo as atividades de extensão a 

serem realizadas; produção de um calendário que contemple cada uma das atividades de 

extensão semestralmente ou anualmente realizadas pela instituição; desenvolvimento de 

planilha de custos relativos a cada atividade de extensão a ser realizada e manutenção de 

atividades de parceria em eventos de âmbito municipal e regional; desenvolvimento junto aos 

coordenadores de curso de projetos de extensão específicos e que contemplem as necessidades 

regionais, o mercado de trabalho e as expectativas profissionais. 

Fortalecer os programas institucionais nas áreas social, ambiental, cultural e esportiva; 

A IES através de seus diversos cursos desenvolve inúmeros programas institucionais 

adequados às demandas social, ambiental, cultural e esportiva levando em conta a melhoria da 



qualidade de vida da população de sua região e a formação de profissionais mais humanos, 

éticos, solidários e comprometidos com a qualidade de vida e a sustentabilidade do planeta. 

Incentivar projetos de educação continuada; 
 

A IES garante o fortalecimento a educação continuada através da  participação dos 

acadêmicos em atividades extencionistas, bem como, sua inserção, em nível de pós-graduação 

Lato Sensu, buscando atender também, às demandas locais e regionais, 

oferecendo  à  comunidade  interna  e  externa,  oportunidades  de  inserção  de  seus 

cidadãos no mercado de trabalho e ampliação de seu potencial individual e coletivo. 

Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que 

contribuam para a diminuição das desigualdades sociais; 

Docentes e discente participam ativamente das atividades extensionistas aprimorando 

sua formação fortalecendo os laços de confiança com a comunidade local. 

Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, avaliação e informação das atividades 

extensionistas para a comunidade interna e externa; 

As atividades extensionistas são amplamente divulgadas para a comunidade interna e 

externa através do site institucional, portal acadêmico, informativos, cartazes e folders.  Os 

sistemas de acompanhamento e avaliação das mesmas  é realizado através  da Avaliação 

Institucional   e de reuniões que envolve todos os atores do processo. 

Buscar a sustentabilidade financeira do setor. 
 

A IES  realiza a produção de plano de custos relativos a cada uma das atividades de 

extensão e de um calendário das atividades a serem realizadas semestralmente ou anualmente. 

Esforços estão sendo dedicados na busca para incrementar a oferta de novos cursos e também, 

as parcerias com setores públicos e privados com vistas a ampliar as opções. 

 
 
2) Articulação das atividades de extensão com o ensino e com as necessidades e demandas 

do entorno social. 

Há adequação na articulação das atividades com o ensino e com as necessidades do 
 

entorno social. A realização de atividades de extensão ocorre em consenso com coordenadores 

de curso e colegiados. 

 
 
3) Participação dos estudantes nas ações de extensão e intervenção social e o respectivo 

impacto em sua formação. 

Há  boa  participação  dos  estudantes  nas  atividades  de  extensão  propostas.  A 
 

participação dos mesmos é estimulada através do oferecimento de horas acadêmicas em alguns 



casos. Além disso, o estudante é estimulado a compreender os aspectos da ação em sua 

formação acadêmica, profissional e humana. 

 
 

4)  Quais as políticas existentes na instituição para o desenvolvimento das atividades 

de extensão? 

l. extensão  à  sociedade  dos  conhecimentos  produzidos,  buscando  a  solução  de 
 

problemas e visando a integração da Faculdade com a comunidade; 
 

ll. embasamento nas áreas de concentração dos programas de graduação oferecidas 

pela Faculdade, podendo ser desenvolvidas em modalidades diversas, considerando seus vários 

enfoques; 

III. Adoção da prática extensionista em um instrumento de vitalização do ensino, na 

medida em que expande o conceito de ensino-aprendizagem e promove transformações no 

processo pedagógico; 

IV.  Ênfase  na  interdisciplinaridade  e  incentivo  nas  atividades  entre  as  demais 
 

Faculdades mantidas pela FUPAC, promovendo a integração dos diversos saberes; 
 

V.   Zelo   pela   produção   e   preservação   cultural   e   artística,   como   forma   de 

enriquecimento da própria educação; e 

VI. Consolidação através da alocação de recursos financeiros próprios previstos no 

orçamento anual, de recursos de terceiros -  convênios ou doações – ou, ainda, de recursos 

gerados pela própria atividade extensionista. 

 
 
5) Qual o impacto das atividades de extensão na comunidade e na formação dos 

estudantes? 

A comunidade reconhece e valoriza a Faculdade como uma instituição de ensino 

parceira  em  seu  desenvolvimento  o  que  estimula  a  participação  ativa  dos  estudantes  nos 

projetos extensionistas. 

 
 
D. Pós-Graduação (lato sensu) 

 

 
 

1) Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção da pós-graduação lato 

sensu. 

O planejamento das atividades da Faculdade inclui estratégias que direcionam a maneira como 

deve ocorre a criação, expansão e manutenção de  seus cursos e qual deve ser o conjunto de 

ações, para atender a demanda social, no campo acadêmico. 



2) Política de melhoria da qualidade da pós-graduação. 
 

A política de melhoria de qualidade da pós-graduação é proposta a partir de um estudo social e 

mercadológico sobre as pertinências que possibilitam a atualização da Faculdade nas suas 

ofertas de ensino e extensão. 

 
 

3) Integração entre graduação e pós-graduação 
 

A integração é facilitada e promovida pela politica interna da Faculdade que dispõe de 

normatizações e programas favorecedores do intercambio ente graduação e pós-graduação. 

 
 

4) Formação de pesquisadores e de profissionais para o magistério superior. 
 

O desenvolvimento de programas para a formação de pesquisadores e de profissionais para o 

magistério superior é desenvolvido pela IES através do incentivo a formação continuada  do 

quadro de docentes. 

 
 

5) A IES desenvolve cursos de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu)? Quantos? Qual 

a dimensão destas atividades? 

A IES desenvolve cursos de pós-graduação latu sensu descritos no quadro abaixo: 
 

Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Faculdade em 2013 
 

1º semestre (nome dos cursos) 2º semestre (nome dos cursos) 

Gestão de Pessoas com Ênfase em estratégia 
Organizacional 

Gestão de Pessoas com Ênfase em 
estratégia Organizacional 

Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria Urgência e Emergência, Atendimento Pré e 
intra Hospitalar 

  
Engenharia e Segurança do Trabalho 

 

 
 

Cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Faculdade em 2014 

 
1º semestre (nome dos cursos) 2º semestre (nome dos cursos) 

Gestão de Pessoas com Ênfase em estratégia 
Organizacional 

 
 
 
 

Não foram abertas turmas de Pós-Graduação 

para o 2° semestre 2014. 
Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria 

Urgência e Emergência, Atendimento Pré e 
intra-hospitalar 



6) Os cursos oferecidos têm relação com as outras atividades acadêmicas da IES? Qual 

seu impacto sobre elas? 

O desenvolvimento dos programas de pós-graduação identifica-se com a graduação oferecida 

pela  instituição  ampliando  a  articulação  entre  os  saberes  e  atendendo  a  necessidade  do 

mercado. 
 

Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade em 2013 

1º semestre (nome dos cursos) 2º semestre (nome dos cursos) 

Administração Administração 

Educação física Educação física 

Enfermagem Enfermagem 

Engenharia de Produção Engenharia de Produção 

Farmácia Farmácia 

Tecnólogo Gestão Ambiental Tecnólogo Gestão Ambiental 

Pedagogia Pedagogia 
 
 

 
Cursos de Graduação oferecidos pela Faculdade em 2014 

 

1º semestre 2º semestre 

Administração Administração 

Educação física Educação física 

Enfermagem Enfermagem 

Engenharia de Produção Engenharia de Produção 

Farmácia Farmácia 

Tecnólogo Gestão Ambiental Tecnólogo Gestão Ambiental 

Pedagogia Pedagogia 
 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

EM 2013 

                         ATIVIDADADE INÍCIO TÉRMINO 
Trote Solidário Engenharia de Produção, Gestão Ambiental e 

Enfermagem – 1° Semestre – Arrecadação de alimentos 

22/02/2013 09/03/2013 

Grupo de estudos sobre Gestão Ambiental 22/02/2013 19/06/2013 

PAFI – Programa de Atenção Farmacêutica Itinerante – Visita em 

03 cidades 

23/02/2013 18/05/2013 

Trote Solidário Pedagogia – Arrecadação de brinquedos 04/02/2013 25/02/2013 

III Projeto Envelhecer com Saúde 16/03/2013 04/05/2013 

Curso de Extensão: Assistência ao enfermeiro nas doenças 

cardiovasculares: da atenção primária ao nível hospitalar 

18/3/2013 14/09/2013 

Grupo de estudos do Curso de Pedagogia 18/03/2013 20/06/2013 

Projeto Integração Solidária do Curso de Administração 18/04/2013 27/04/2013 

Curso de Ecologia do Campo – Parque Estadual Rio Doce – 

Gestão Ambiental 

27/04/2013 28/04/2013 

Curso de Biologia Marinha e Visita Técnica ao Instituto Terra – 

Curso de Gestão Ambiental 

30/05/2013 01/06/2013 

IV JIEFI – Jogos Internos do Curso de Educação Física 20/06/2013 26/06/2013 

Trote Solidário do Curso de Pedagogia 12/08/2013 14/09/2013 

Trote Solidário dos Cursos de Educação Física, Gestão Ambiental, 27/02/2013 14/09/2013 



 

Farmácia, Engenharia de Produção e Enfermagem   

IV Projeto Envelhecer com Saúde 21/09/2013 09/11/2013 

Projeto Integração Solidária do Curso de Administração 13/09/2013 26/10/2013 
 
 
 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

EM 2014 

ATIVIDA

DE 

INÍCIO TÉRMINO 

Trote Solidário 01/2014 - Administração, Enfermagem, 

Engenharia de Produção e Pedagogia 

 
15/02/2014 

 
22/03/2014 

Grupo de estudos sobre Gestão Ambiental   

PAFI – Programa de Atenção Farmacêutica Itinerante – Visita 

em 03 cidades 

 
15/02/2014 

 
24/05/2014 

Trote Solidário 02/2014 – Enfermagem e Engenharia de Produção 01/09/2014 13/09/2014 

IV Projeto Envelhecer com Saúde 20/09/2014 08/11/2014 

Curso de Extensão: Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar 13/09/2014 01/11/2014 

Grupo de estudos do Curso de Pedagogia   

Projeto Integração Solidária do Curso de Administração 01/2014 24/05/2014 24/05/2014 

Curso de Ecologia do Campo – Visita Técnica Parque Estadual 

Rio Doce – Gestão Ambiental 

 
04/10/2014 

 
04/102014 

III Curso de Educação Ambiental em Unidades de Conservação – 

Curso de Gestão Ambiental 

 
20/09/2014 

 
21/09/2014 

IV JIEFI – Jogos Internos do Curso de Educação Física 29/03/2014 16/04/2014 

Unipac na Comunidade 04/10/2014 04/10/2014 

Projeto Integração Solidária do Curso de Administração 02/2014 01/09/2014 04/10/2014 
 
 

5.2.3.3) 4ª Dimensão: A comunicação com a sociedade 
 
 

Aspectos avaliados nesta dimensão: 
 
 

1) Estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e externa. 
 

A IES com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação realiza reuniões periódicas, 

campanhas internas e externas. Utiliza um sistema informatizado que é do portal do aluno para 

comunicação interna e o Site Institucional, para comunicação externa, e ainda jornal mural, 

cartazes, correspondências eletrônicas, correspondências via correios, meios de comunicação 

de massa (jornais, revistas, rádio, televisão, etc.). 

Para comunicação externa a IES tem contrato com uma empresa de comunicação que 

realiza reportagens na mídia impressa e de comunicação de massa. 

A IES promove anualmente treinamento com todos os colaboradores sobre a 

importância na qualidade do bom atendimento destacando o tema: Atendimento ao cliente 

como diferencial competitivo: garantindo o cliente de amanhã. 

 
2) Imagem pública da instituição nos meios de comunicação social. 



A IES se preocupou, desde sua implantação, com sua imagem perante o público 

interno e externo, para isso estabeleceu-se uma política institucional com ênfase na estratégia 

de marketing, selecionando o público alvo e canais de comunicação que garantem a sua 

visibilidade em Governador Valadares, na região e até mesmo no país. Neste sentido implantou 

o  Endomarketing,  apresentando-se  diante  da  comunidade  interna  e  externa  como  uma 

instituição em contínuo crescimento, visando formar profissionais socialmente responsáveis, 

capazes  de  estender  à  comunidade  em  que  vivem  os  conhecimentos  das  ciências  e  da 

tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região, Estado e do País. 

 
 
3) A comunicação da instituição é efetiva e comprometida com a missão da IES? Como se 

manifesta? 

Missão:  “Formar  profissionais  socialmente  responsáveis,  capazes  de  estender  à 
 

comunidade em que vivem os conhecimentos das ciências, contribuindo para o 

desenvolvimento social e cultural da região, do Estado e do País”. 

Sim. A Faculdade, com vista ao cumprimento de sua missão, em consonância com o 

ensino, promove a formação de profissionais comprometidos com o seu meio e utiliza dos 

diversos instrumentos de comunicação, citados acima, para propagar ações cidadãs   voltadas 

para o desenvolvimento da sociedade, que se manifesta  através dos diversos projetos sociais. 

 
 
4) A comunicação interna da instituição é frequente? Quais os canais de comunicação 

utilizados? 

Sim. A Faculdade considera que por meio da comunicação interna, é possível que a 

mesma possa se relacionar com cada um dos membros de sua equipe e motivá-los a agir ao 

lado da instituição, em busca de objetivos comuns. A IES utiliza um sistema informatizado que 

é do portal acadêmico para comunicação interna, o MSN para contato em tempo real, e-mails 

para contatos imediatos, jornal mural, cartazes, ordem de serviços e reuniões periódicas. 

 
 
5) Existe uma adequada comunicação entre os membros da instituição? 

 

Sim. Para a IES é importante que todos os departamentos atuem de maneira integrada. 

No entanto, mais importante do que as ferramentas é o planejamento e as pessoas envolvidas 

no desenvolvimento das ações táticas. Neste sentido a IES promove reuniões periódicas para 

definir ações e buscar o envolvimento da equipe. A Faculdade considera que o trabalho em 

equipe favorece: a comunicação e a interdependência positiva; interação fase a fase; a 

responsabilidade individual e as habilidades grupais interpessoais. Além das reuniões utiliza-se 



a comunicação impressa, o correio eletrônico, os quadros de aviso, a comunicação direta, o site 

institucional, ordem de serviço e outros. 

 
 
6) Existe uma estrutura de informação sobre a realidade institucional, as características 

do meio, os recursos e outros elementos semelhantes para avaliar o cumprimento das 

metas e objetivos? 

Sim. A CPA promove este trabalho. Os resultados obtidos permitirão a avaliação de 

cumprimento das metas e objetivos e servirão para o estabelecimento de novas metas 

 
 
7) Há serviço de ouvidoria? Como funciona? 

 

Sim. A Ouvidoria da IES foi criada para ser um canal para receber críticas, elogios, 

sugestões, reclamações e denúncias da comunidade interna e externa. O objetivo é estreitar 

relacionamentos e ser instrumento de comunicação permanente, levando ao aprimoramento dos 

serviços, com qualidade e eficácia, aumentando a satisfação das pessoas envolvidas O serviço 

de ouvidoria foi implantado em outubro de 2010 e funciona com a comunicação via telefone, e- 

mail ou escrita em formulário próprio onde são analisados a fim de se tomar providências junto 

aos setores competentes garantindo a resolutividade e mantendo o requerente informado do 

processo. Segundo o Regulamento da Ouvidora em seu Capítulo I – A competência da 

Ouvidoria, Artigo 2º à ouvidoria competirá: 

 
 

Artigo 2º: - À Ouvidoria competirá: 
 

I - Receber e investigar, de forma independente e crítica, as informações, reclamações e 

sugestões encaminhadas por membros das comunidades através de demanda espontânea; 

II - Analisar as informações, reclamações e sugestões recebidas, encaminhando o resultado de 

sua análise à Diretoria. 

III - Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo o direito de 

resolutividade e mantendo o requerente informado do processo; 

IV - Sugerir medidas de aprimoramento das atividades administrativas em proveito da 

comunidade e da própria Faculdade; 

V - Garantir o acesso do cidadão de forma direta, formal e gratuita. 
 

Parágrafo Primeiro: - Fica vedada a criação por parte dos diversos componentes 

organizacionais de instâncias com atribuições semelhantes às da Ouvidoria e com a mesma 

denominação. 

Parágrafo Segundo: - O procedimento administrativo instaurado pela Ouvidoria é autônomo e 

não substitui o processo administrativo disciplinar. 



Desde sua implantação em outubro de 2010 a ouvidoria apresentou a seguinte demanda: 
 
 

Ouvidoria em 2013 

ENTRADA VIA DOCUMENTO ESCRITO 2013 

Crítica 02 

Sugestão 01 

Elogio 08 

ENTRADA VIA E-MAIL 17 

Crítica - 

Sugestão - 

Elogio 03 

Reclamação 04 
 
 
 
 

Ouvidoria em 2014 

ENTRADA VIA CONTATO PESSOAL ENTRADA VIA E-MAIL TOTAL 

Crítica 04 01 05 

Sugestão 11 03 06 

Elogio 03 03 14 

Denúncia - 01 01 

Reclamação 39 15 54 

Consulta 03 12 15 

Pedido de Informação 01 23 24 

Total 61 58 119 
 

5.2.3.6) 9ª Dimensão: Políticas de atendimento aos estudantes 
 
 

Aspectos avaliados nesta dimensão: 
 

 
 

1) Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios utilizados, 

acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) e suarelaçãocom 

as políticas públicas e com o contexto social. 

-Políticas de acesso e seleção. 
 

A Faculdade promove o ingresso de candidatos nos diversos cursos de graduação através do 

vestibular, organizado e executado segundo o disposto na legislação pertinente, com o objetivo 

de classificar os candidatos, no limite das vagas ao curso respectivo. A Instituição também 

aceita transferência de alunos de outras Instituições de Educação Superior, conforme legislação 

vigente e normas regimentais e a obtenção de novo título. 

- Política de Permanência dos Estudantes. 
 

A política de permanência dos estudantes é incentivada pela participação discente nas decisões 

da Faculdade, por meio de seus órgãos colegiados e comissões, entre eles o Comitê de Gestão, 



o Colegiado dos Cursos e a Comissão Própria de Avaliação – CPA e ainda, pelo 

acompanhamento psicopedagógico (NAE), cursos de nivelamento e serviço de monitoria. 

O funcionamento da Faculdade está alicerçado numa gestão participativa e democrática por 

meio desses órgãos, nos quais está prevista a participação efetiva do seu corpo discente e 

docente. 

- Política de Acompanhamento Pedagógico 
 

Faculdade está trabalhando no sentido de aperfeiçoar o atendimento ao estudante, para tal 

implantou o serviço de Ouvidoria a fim de promover a saúde dos relacionamentos interpessoais 

e institucionais que contribuem para a eficácia do processo de aprendizagem do aluno, o 

Núcleo de apoio ao estudante (NAE) que orienta e auxilia o estudante, na realização das 

atividades  acadêmicas  definidas  pelos  docentes  da  Faculdade;  ou  ainda,  sugerir  o  devido 

encaminhamento para os casos em que se fizer necessário um atendimento mais especializado, 

e o serviço de monitoria no qual o monitor, que é um aluno da Faculdade que apresenta 

tributos comprovados de cultura e aptidão para a função, auxilia colegas nos estudos dos 

componentes curriculares do curso em   estiver matriculado, facilitando-lhes a realização de 

trabalhos e a obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos necessários ao curso. 

Espaço de participação e de convivência 

A Faculdade dispõe de dois espaços  de convivência  destinados aos discentes, docentes e 

funcionários técnico administrativos, sendo o primeiro um espaço amplo e aberto e o segundo é 

um espaço  coberto  que  dispõe de conjuntos de mesas e cadeiras plásticas para  diversas 

atividades. 

Toda política de acesso, seleção e permanência de estudantes da IES tem relação direta com as 

políticas públicas e com o contexto social, pois visam contribuir na formação dos alunos como 

agentes transformadores e construtores de ações que promovam o desenvolvimento humano e a 

justiça social. 

 
 
2) Políticas de participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), 

iniciação científica, extensão, avaliação institucional, atividades de intercâmbio 

estudantil. 

A Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC) desenvolve uma grande quantidade de 

oportunidades para a participação dos estudantes em atividades de ensino (estágios, tutoria), 

iniciação científica, extensão, avaliação institucional, e também em atividades de intercâmbio 

estudantil. 

Em relação ao estágio a IES tem a seguinte política: 



Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas em 

situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. As atividades de Estágio Supervisionado 

e/ou Prática Profissional são elencadas na matriz curricular do Projeto Pedagógico, obedecidas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e são realizadas sob orientação docente. 

Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista no 

Currículo do curso, nela podendo incluir-se as horas destinadas ao planejamento, orientação 

paralela e avaliação das atividades. O relato das atividades desenvolvidas é consubstanciado 

em documento próprio que comprove o cumprimento da carga horária obrigatória e demonstre 

capacidade de análise crítica e proposição de soluções para os problemas vivenciados no 

decorrer do estágio. 

 
Os estágios são coordenados pelos Coordenadores de Curso e supervisionados por docentes 

designados pela Direção, ouvido o Coordenador do Curso. O Regulamento para as atividades 

de estágio e/ou prática profissional observa as particularidades da atividade profissional 

específica e se orienta de modo a proporcionar aos alunos a articulação da teoria e prática no 

ambiente de trabalho. 

 
A atividade de investigação científica tem por objetivo abastecer o ensino com informações a 

partir de um compromisso de responsabilidade social. 

 
Entende-se por atividades de investigação científica o processo e atividade investigativa e 

experimental   que   problematiza,   analisa,   critica   o   conhecimento   nas   suas   múltiplas 

características   filosóficas   e   epistemológicas,   considerando   o   contexto   sócio   cultural, 

econômico, político, educacional e ambiental, os quais compõem as estruturas, organizações e 

relações na sociedade moderna, gerando ciência, tecnologia, arte e cultura, contribuindo para o 

desenvolvimento do conhecimento técnico-científico. 

 
Consideram-se também atividades de investigação científica: publicação de artigos científicos 

em   revistas   científicas,   congressos,   simpósios,   seminários   nacionais   e   internacionais; 

publicação de artigos em seminários de iniciação científica; participação em congressos, 

simpósios, seminários e outros eventos técnico-científicos, de abrangência nacional ou 

internacional, como moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante; produção de 

livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de periódicos indexados; 

editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos;   produção de manual 

técnico e/ou didático e relatório técnico; participação, como editor-chefe, associado ou membro 

de  conselho  científico,  em  editoras  de  revistas  científicas  indexadas;  e  Outras  atividades 



correlatas de interesse institucional e acordadas com a Direção Geral e a Coordenação do 
 

NICE. 
 
 

A investigação científica efetuada na IES será realizada pelo quadro docente e / ou discente ou 

pelos Coordenadores, sendo possível a colaboração de quadros externos para o fim específico 

de subsidiar academicamente o trabalho. 

 
As investigações científicas serão desenvolvidas dentro da abordagem de iniciação científica. 

 
 

As pesquisas de Iniciação Científica objetivarão desenvolver junto aos alunos da IES a 

apreensão de métodos, técnicas e procedimentos científicos consagrados, bem como afirmar a 

indissociabilidade entre ensino / aprendizagem / pesquisa. 

 
É permitida a parceria com outras instituições. 

 
 

As investigações científicas serão aprovadas com base na avaliação do projeto apresentado. 
 
 

A extensão universitária é uma atividade complementar ao ensino. A finalidade da extensão 

universitária é estender o conhecimento à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento 

social, econômico e cultural, conforme a missão da IES expressa em seu Projeto Institucional. 

 
Entende-se por atividades de extensão o processo educativo, cultural e científico que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a escola e 

a sociedade. 

 
Considera-se também atividades de extensão: elaboração, coordenação ou aula em cursos de 

educação continuada aprovadas pelo Núcleo de Investigação Científica  – NICE; Coordenação 

ou participação como membro de programa/projeto de extensão institucional apoiado pela IES 

(comunitário, cultural, esportivo ou similar); participação em projeto de extensão financiado 

por órgão público ou privado; orientação de estagiários/bolsistas registrados na Coordenação 

Integração Escola – Comunidade;  coordenação ou participação como membro de comissão 

técnica ou de programa de eventos técnico-científicos comprovados pela Coordenação de curso 

e pela Direção da Faculdade; e   Outras atividades correlatas de interesse institucional e 

acordadas com a Direção Geral da IES  e Coordenação do Núcleo de Investigação Cientifica e 

Extensão - NICE. 

 
A Avaliação  da  Instituição  tem  por objetivo  identificar seu  perfil  e o  significado  da sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando as 



diversidades. Para isso, serão consideradas obrigatoriamente dez dimensões, contemplando: a 

missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a política para o ensino, pesquisa e 

investigação científica (se houver), pós-graduação (se houver), e extensão; a responsabilidade 

social  da  instituição;  comunicação  com  a  sociedade;  políticas   de  recursos  humanos; 

organização e gestão; infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de atendimento 

ao estudante; e a sustentabilidade financeira da instituição. 

 
A Avaliação Institucional da Faculdade, desde sua criação, está fortalecida com a decisão 

política que a priorizará como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação. Em 

sua  ação,  a  Diretoria  procurará  o  pleno  envolvimento  de  toda  a  equipe  institucional, 

acreditando ser este o princípio fundamental para todo o trabalho de avaliação. A 

fundamentação teórico-conceitual obtida através das pesquisas e dos estudos de vários 

profissionais serão elementos norteadores deste programa. 

 
Este envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica na realização do que 

pressupõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o Plano de Desenvolvimento Institucional, 

constitui-se em princípios para a qualidade em educação. A Faculdade assume o ritmo da 

transformação contínua, onde a preparação técnica caminha junto com a reflexão cultural de 

forma criativa e profunda. Isso passa pela contínua reflexão, pela participação dos alunos no 

projeto universitário, pela formação continuada dos docentes, pela cooperação e diálogo com 

as instituições e o contexto social no qual se vincula. Em resumo, a sistemática da avaliação 

institucional,  com  vistas  à  melhoria  da  qualidade,  será  desenvolvida  obedecendo-se  os 

seguintes princípios básicos: 

 
I. Conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos; 

 
 

II. Reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos critérios a 

serem adotados; e 

 
III. Envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua execução e 

na implementação de medidas para melhoria do desempenho institucional. 

 
Intercâmbio estudantil: 

 
 

Especificamente nas atividades de intercâmbio estudantil, deve-se assinalar que elas se 

desenvolvem tanto no território brasileiro, por meio de convênio com IES e outros organismos, 

como no exterior. 



Intercâmbio no exterior 
 
 

- O processo de internacionalização das Universidades mantidas pela Fundação Presidente 

Antônio Carlos – FUPAC teve início no ano de 2002 com o objetivo de enriquecimento das 

atividades desenvolvidas, por meio do intercâmbio de alunos e professores. 

 
Atualmente a FUPAC possui convênios com as seguintes instituições estrangeiras: 

 
 

State University of New York (SUNY), campus da University at Buffalo (UB); Universidad de 
 

Guadalajara e Universidad de Buenos Aires. 
 
 

Os convênios permitem o trânsito de alunos e professores, a realização de seminários, 

workshops, seminários, congressos, palestras, aulas e visitas técnicas. 

 
O convênio de maior volume de atividades é o mantido com a State Universityof  New York 

 

(SUNY), campus da Universityat Buffalo (UB). 
 
 

Por meio dele, todos os anos, realiza-se um programa de Visita Técnica e Intercâmbio em 
 

Saúde Pública e Reabilitação EUA-Brasil. 
 
 
A UB envia comitiva de 12 pessoas composta de professores e alunos para ser anfitrionada por 

Universidades mantidas pela FUPAC no mês de agosto de cada ano civil e a FUPAC envia sua 

comitiva equivalente em setembro para ser anfitrionada pela UB. 

 
Para composição da comitiva da FUPAC é realizada uma seleção dividida em duas etapas: uma 

avaliação escrita de conhecimentos específicos da área do aluno e uma entrevista onde se 

avalia o perfil do aluno, bem como domínio do inglês, que é pré-requisito para participação na 

comitiva. Os professores também participam de um processo seletivo para compor a comitiva. 

 
Ao retornarem da visita técnica os alunos devem apresentar trabalhos como forma de 

multiplicação dos conhecimentos adquiridos e, como alternativa, para repor as atividades 

avaliativas que perderam. As duas instituições emitem certificados de participação para os 

estudantes e professores. 

 
3) Mecanismos/sistemáticas de estudos e análises dos dados sobre ingressantes, 

evasão/abandono, tempos médios de conclusão, formaturas, relação professor/aluno e 

outros estudos tendo em vista a melhoria das atividades educativas. 



A partir de reuniões e análises de documentos, obtidos na secretaria acadêmica a direção e a 

coordenação dos cursos monitoram informações sobre: 

 
- ingressantes - semestralmente a Faculdade promove o ingresso de candidatos nos diversos 

cursos de graduação, através de concurso seletivo, vestibular, organizado e executado segundo 

disposto na legislação pertinente, com o objetivo de classificar os candidatos, que sempre 

ultrapassam o limite de vagas oferecidas para cada curso. A instituição também aceita 

transferência de alunos de outras instituições de Educação Superior observando os dispositivos 

legais e o limite de vagas da Faculdade; 

 
- abandono - a IES realiza periodicamente um levantamento sobre evasão a fim de promover 

ações pontuais nos diversos cursos com vistas a melhoria das atividades educativas e 

consequente fidelização dos alunos. 

 
- tempo médio de conclusão - de acordo com os PPCs cada curso  tem um tempo de conclusão 

que varia de 2 a 4 anos; 

 
- formaturas – ocorre semestralmente, sendo um ato solene, público e de caráter obrigatório 

destinada aos alunos concluintes dos cursos. Todas as datas da solenidade de colação são 

definidas pela coordenação de Eventos da FUPAC. 

 
4) Acompanhamento de egressos e de criação de oportunidades de formação continuada. 

 
 

A  IES  está  desenvolve  sua  política  de  acompanhamento  de  egresso  através  da 

implantação do PAE – Programa de Acompanhamento de Egresso, como consta no PDI 

da Instituição. 

 
A IES oferece extensão e especialização como oportunidade de formação continuada, tendo o 

aluno egresso um desconto de 20% nos cursos de pós-graduação. Sendo estes planejados em 

função da necessidade do mercado de trabalho para a formação de profissionais competentes e 

habilitados ao pleno desempenho de suas funções. Procurando mantê-los sintonizados com a 

demanda do mercado, desenvolvendo sua visão estratégica, sua capacidade analítica e 

comparativa, sua liderança e influencia social como facilitadores no processo de trabalho. 

 
5)  Existem  mecanismos  de  apoio  acadêmico,  compensação  e  orientação  para  os 

estudantes que apresentam dificuldades acadêmicas e pessoais? 



Há acompanhamento psicopedagógico para os discentes que  orienta e auxilia na realização das 

atividades acadêmicas; o programa de nivelamento que tem o objetivo de oferecer ao 

acadêmico, com dificuldades em acompanhar determinados componentes curriculares, as 

condições adequadas para a superação de suas dificuldades, especialmente no início do curso, 

permitindo que ele acompanhe o processo ensino-aprendizagem em sua plenitude;  e  ainda o 

serviço de monitoria no qual o monitor, que é um aluno da Faculdade que apresenta  tributos 

comprovados de cultura e aptidão para a função,  auxilia colegas nos estudos dos componentes 

curriculares do curso em estiver matriculado, facilitando-lhes a realização de trabalhos e a 

obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos necessários ao curso. 

 
6) Estão regulamentados os direitos e deveres dos estudantes? Como? 

 
 

Os direitos e deveres dos estudantes estão regulamentados no Regimento  da Faculdade em 

seu capítulo III Do Corpo Discente na  sessão II dos Direitos e Deveres e no Manual do aluno 

disponível no site. 

 
7) Quais as condições institucionais desenvolvidas no que diz respeito às questões 

burocráticas (matrículas, transferências, trancamento, cancelamento de matrícula e 

outros)? 

 
A matrícula nos cursos de graduação é feita em regime seriado semestral, por período, 

admitindo-se a matrícula com dependência dos períodos anteriores, respeitados o disposto no 

Regimento Interno da IES. 

 
A Faculdade, no limite das vagas existentes, poderá aceitar transferência de alunos regulares 

provenientes de cursos idênticos ou afins aos que ministram, mantidos por estabelecimentos de 

ensino superior autorizado ou reconhecidos, inclusive estrangeiros, feitas as necessárias 

adaptações, de acordo com as normas vigentes e o disposto no Regimento Interno da IES. 

 
O trancamento de matrícula no curso observará os seguintes princípios básicos: 

I- só poderá ser concedido a aluno matriculado; 

II- não poderá ser parcial; 
 
 

III- não poderá exceder a 4 (quatro) períodos, concomitantes ou não, em qualquer curso; 



IV- sujeitará o aluno a processo de adaptação curricular em caso de mudança havida durante o 

afastamento que atinja o desenvolvimento de seus estudos; e 

 
V- interromperá as obrigações financeiras do aluno para com a entidade mantenedora a partir 

do mês seguinte ao vincendo. 

 
A frequência às atividades curriculares é obrigatória a docentes e alunos, salvo nos programas 

de educação à distância, e permitida somente a alunos matriculados. A verificação do 

rendimento nos estudos faz-se, na graduação, mediante a avaliação de atividades escolares. 

Serão distribuídos na avaliação 100 (cem) pontos por semestre, em três etapas. Será exigido o 

mínimo de 60 (sessenta) pontos para aprovação em cada disciplina.O aluno que não alcançar o 

mínimo de 60 (sessenta) pontos exigidos para aprovação e que tenha alcançado o mínimo de 30 

(trinta) pontos nas duas primeiras etapas de avaliação terá sua terceira etapa de avaliação 

anulada e poderá submeter-se a uma avaliação suplementar que também valerá 30 (trinta) 

pontos. 

 
Estará aprovado em curso de graduação o aluno que obtiver como resultado final 75% (setenta 

e cinco por cento) ou mais de frequência e 60% (sessenta por cento) ou mais dos pontos 

distribuídos em cada componente, no período; menção de “atividade cumprida” na prática 

pedagógica e nas atividades complementares; “apto” no estágio supervisionado e resultado 

satisfatório no Trabalho de Conclusão de Curso, conforme previsto no Projeto Pedagógico de 

cada curso. 

 
A Faculdade admite o uso da dependência e da adaptação do aluno nos cursos de graduação. 

 
 

Para ter direito ao cumprimento de qualquer procedimento de adaptação e/ou dependência, em 

todas as suas modalidades, o aluno deverá estar matriculado. 

 
8) Há instâncias que forneçam bolsas de ensino, pesquisa e extensão? Quais? Quantidade 

de bolsas e tipos. 

 
A Faculdade possui políticas de bolsas para o ensino conforme previsto no Regimento Interno 

e demonstrado no quadro abaixo: 

 
9) Há políticas de incentivo para a criação de Empresa-Júnior, incubadoras? Descreva. 

 
 

A IES incentiva tais práticas, o curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental está 

estudando a proposta de implantação da Empresa-Júnior. 



10) Há programas e práticas de iniciação à ciência e de formação inicial de futuros 

pesquisadores? 

 
A IES possui o PIC- Programa de Iniciação Científica que tem como objetivo inserir os 

estudantes de graduação da na pesquisa científica, colocando-os em contato direto com as 

metodologias, para a pesquisa; despertando a vocação científica e o interesse pelo processo da 

produção da ciência; inserindo o aluno em grupos de pesquisa da instituição promovendo a 

interação dos discentes às atividades docentes e apoio teórico necessário ao desenvolvimento 

de um projeto de pesquisa. 

 
Egressos 

 

Em coerência a esta demanda e no comprometimento com a formação legitima dos 

futuros profissionais e dos egressos, a Faculdade esta em constante parceria com entidades 

(públicas e privadas) atuando e  acompanhando a inserção profissional dos egressos 

 
 
12) Participação dos egressos na vida da Instituição. 

 

Com o objetivo de manter os egressos atualizados, checando suas vivências no 

mercado de trabalho e suas dificuldades profissionais, a Faculdade desenvolve uma política de 

participação dos egressos em atividades de ensino como seminários, workshop, mostra, 

congressos, roda do saber, encontro de iniciação cientifica e outros, a fim mantê-los motivados 

para aprimorar seus conhecimentos e repassar suas experiências, considerando-se o espírito 

empreendedor, a capacidade de inovação, a participação eficaz, o trabalho em equipe, a rede de 

relacionamento e o dinamismo ético. 

Toda atividade de extensão é comunicada aos egressos por meio de email, grupo de 

rede social e site institucional. A intenção é que todos os egressos participem dessa interação, 

construindo um espaço de desenvolvimento profissional e de atualização científica. 

 
 
13) Existem mecanismos para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, 

tanto curricular quanto ética? Quais são? 

Considerando ainda a importância da opinião  dos egressos para identificação das 
 

práticas de ensino e de extensão, bem como para perceber omissões e equívocos que estejam 

sendo cometidos, foi implantado o PAE – Programa de Acompanhamento do Egresso 

 
 
14) Qual a situação dos egressos? Qual o índice de ocupação entre eles? Há relação entre 

a ocupação e a formação profissional recebida? 



Considerando a importância de acompanhar sistematicamente os egressos para 

identificação das práticas de ensino e de extensão, bem como para potencializar o mercado de 

trabalho com profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições, 

através do Programa de Acompanhamento do Egresso a IES  consolidou um   sistema de 

pesquisa para obter informações sobre seus egressos que servirá como um mecanismo de 

avaliação contínua da Instituição. A pesquisa aponta um satisfatório índice (cerca de 60%) de 

inserção  dos  egressos  no  mercado  específico  de  trabalho,  indicando  adequação  entre  a 

ocupação e formação profissional recebida. 

 
 

15) Existem atividades de atualização e formação continuada para os egressos? Quais? 
 

A IES continuamente procura potencializar a formação discente e atender a demanda 

do mercado, onde os egressos são convidados a participar,  através dos cursos de extensão 

Como:  Interpretação de exames laboratoriais de rotina e complementares,  Informática em 

saúde, cartão SUS e prontuário eletrônico, atendimento pré-hospitalar ao traumatizado e os 

cursos de pós-graduação em Gestão de Pessoas e  Gestão Escolar: Administração, Supervisão, 

Orientação e Inspeção Escolar. 

 
 
 
 

Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 2013 

 
Alunos/candidatos 

NÚMERO 

2013 (1º sem) 2013 (2º sem) 

Candidatos 586 407 

Ingressantes no 1º período 287 216 

Total  de  alunos  matriculados  (incluindo  o  1º 
período). 

1601 1587 

 

 
Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 2014 

 
 

Alunos/candidatos 

NÚMERO 

2014 (1º sem) 2014 (2º sem) 

Candidatos 698 493 

Ingressantes no 1º período 210 214 

Total de alunos matriculados (incluindo o 
 

1º período). 

1712 1665 



Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes por curso em 2013 

 
Curso 

1º sem/2013 2º sem/2013 

Matricula 

dos 

Frequen 

tes 

Desisten 

tes 

Matricula 

dos 

Frequen 

tes 

Desistentes 

Ed. Física 253 230 20 259 243 16 

 
Administração 

311 279 31 315 305 10 

 
Enfermagem 

221 206 15 225 204 21 

Eng. de 
Produção 

346 318 28 325 301 24 

Farmácia 64 64 0 62 60 2 

Gestão 
Ambiental 

104 82 26 72 53 19 

Pedagogia 302 288 14 316 305 11 

TOTAL 1601 1180 134 1574 1471 103 

 

 
 

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes em 2014 

1º sem/2014 2ºsem/2014 

Matriculados Frequentes Desistentes Matriculados Frequentes Desistentes 

1712 1557 155 1665 1525 140 

 

 
 

Número médio de estudantes por turma em 2013(todos os cursos) 

Curso Média de Estudantes por Turma 

2013 (1º sem) 2013 (2º sem) 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

42,33 
 

44,16 

 

ENFERMAGEM 
 

24,55 
 

25,11 

 

GESTÃO AMBIENTAL 
 

26,00 
 

18,25 

 

FARMÁCIA 
 

20.33 
 

29,00 

 

ENG. DE PRODUÇÃO 
 

34.60 
 

32,70 

 

ADMINISTRAÇÃO 
 

44,42 
 

45,71 

 

PEDAGOGIA 
 

43,14 
 

45,42 



Número médio de estudantes por turma em 2014 

Curso Média de Estudantes por Turma 

 2014 (1º sem) 2014 (2º sem) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

48,50 
 

47,00 

 

ENFERMAGEM 
 

30,50 
 

28,87 

 

GESTÃO AMBIENTAL 
 

27,00 
 

35,00 

 

FARMÁCIA 
 

20,00 
 

19,00 

 

ENG. DE PRODUÇÃO 
 

23,00 
 

30,08 

 

ADMINISTRAÇÃO 
 

37,25 
 

39,50 

 

PEDAGOGIA 
 

46,71 
 

47,71 

 

 
 

Eventos realizados pela IES em 2013 e número de participação de docentes e discentes 

Nome do Evento Nº de 

participação 

de docentes 

Nº de 

participação 

de discentes 

Aulas inaugurais dos cursos 15 480 

Grupo de estudos sobre Gestão Ambiental 05 60 

Jogos Acadêmicos entre os discentes dos cursos de 
Gestão Ambiental, Engenharia de Produção e 

Enfermagem 

 
20 

 
150 

VIII Semana Cultural 10 870 

Uni Du NiTê: Quero Brincar com você 10 280 

Dia Internacional da Mulher: campanha de 
conscientização contra a violência contra a mulher 

 

06 
 

800 

Trekking – Pico da Ibituruna com Trote Solidário da 
Educação Física – Arrecadação de alimentos 

 

05 
 

400 

Uso racional da água 05 900 

ELEMENT´S – Um caminho para a Sustentabilidade – 
Dia Mundial da Água 

 

10 
 

200 

Cine Ambiental 04 120 

Workshop: Auditoria de Vendas no Varejo 04 100 

VI Seminário de Engenharia de Produção 29 325 

Ciclo de Palestras do Curso de Farmácia 08 62 

III Simpósio de Enfermagem 15 225 

IV Semana Acadêmica da Administração 18 315 

VAC Literário dos Cursos de Gestão Ambiental, 
Engenharia de Produção e Farmácia 

04 459 

Dia da Cidadania – Atividades na Praça dos Pioneiros 10 120 

II Projeto Um Sonho a Mais 06 325 

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia 15 316 

Festivais e Atividades Esportivas do Curso de 
Educação Física 

12 259 

GYM Festival – Curso de Educação Física 02 259 



 

Festival de Dança – Baile de Máscaras – Educação 
Física 

02 259 

VII Encontro de Iniciação Científica 15 450 

Projeto Atividades Interdisciplinares do Curso de 
Pedagogia 

18 316 

Passeio Ciclístico do Curso de Educação Física 06 259 

VI ENGETRANS – Dia do Trânsito 12 325 

Palestra: Novo Código Florestal Brasileiro 06 72 

VAC Literário Engenharia de Produção 02 100 

GYM Festival – Educação Física 02 259 

Baile de Máscaras – Educação Física 02 259 

VIII Encontro de Iniciação Científica 06 400 
 
 
Eventos realizados pela IES em 2014 e número de participação de docentes e discentes 

Nome do Evento Nº de 

participação 
de docentes 

Nº de 

participação 
de discentes 

Aulas inaugurais dos cursos 35 500 

Dia Internacional da Mulher: campanha de conscientização 

contra a violência contra a mulher 

 
10 

 

850 

Trekking – Pico da Ibituruna com Trote Solidário da 

Educação Física – Arrecadação de alimentos 

 
07 

 

500 

ELEMENT´S – Um caminho para a Sustentabilidade – Dia 

Mundial da Água 

 
10 

 

300 

VI Seminário de Engenharia de Produção 30 300 

Ciclo de Palestras do Curso de Farmácia 06 50 

III Simpósio de Enfermagem 18 350 

IV Semana Acadêmica da Administração 20 350 

VAC Literário dos Cursos de Gestão Ambiental, 

Engenharia de Produção e Farmácia 

06 450 

Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia 15 450 

Festivais e Atividades Esportivas do Curso de Educação 

Física 

10 310 

GYM Festival – Curso de Educação Física 03 280 

Festival de Dança – Baile de Máscaras – Educação Física 04 300 

VII Encontro de Iniciação Científica 20 500 

Projeto Atividades Interdisciplinares do Curso de 

Pedagogia 

15 450 

Passeio Ciclístico do Curso de Educação Física - - 
VI ENGETRANS – Dia do Trânsito 15 400 
Palestra: Novo Código Florestal Brasileiro - - 
VAC Literário Engenharia de Produção 10 150 

Baile de Máscaras – Educação Física 17  

VIII Encontro de Iniciação Científica 10 500 



Número de participação de docentes e discentes em eventos externos, em 2013 /2014 

Nome do Evento Cidade Professores Alunos 

Curso de Capacitação de Gestores Ambientais Gov. Valadares-MG 2 1 

Reunião do Comitê de Bacias Hidrográficas 
do Rio Doce e Suassuí 

Gov. Valadares-MG  

2 
 

1 

GV + Verde Gov. Valadares-MG 1 25 

VII Oficina Regional para elaboração do 
Plano Estadual de Proteção à Biodiversidade 

Gov. Valadares-MG  

1 
 

0 

94ª Reunião do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM 

Gov. Valadares-MG 
 

1 
 

0 

95ª Reunião do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM 

Gov. Valadares-MG 
 

1 
 

0 

96ª Reunião do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM 

Gov. Valadares-MG 
 

1 
 

0 

97ª Reunião do Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM 

Gov. Valadares-MG  

1 
 

0 

Seminário de Metodologia do Trabalho 
Científico para Nova inserção ao Doutorado 

em Ciências da Educação - de licença por 

motivos particulares 

Petrolina/ 
Pernambuco 

1 0 

Projeto Integração Solidária GOV. VALADARES 07 150 

3º EREDS Sudeste Gov. Valadares  03 

III Regional de Atletismo Ipatinga 1 19 

III Jornada de Neurociência Belo Horizonte 3 10 
 

 
 

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes por curso em 2013 

 

Cursos 

1º semestre 2º semestre 

Matriculados Frequentes Desistentes Matriculados Frequentes Desistentes 

Administração  

311 

 

279 

 

31 

 

315 

 

305 

 

10 

Educação Física  

253 

 

230 

 

2

0 

 

259 

 

243 

 

16 

 

Enfermagem 

 

221 

 

206 

 

    15 

 

225 

 

204 

 

21 

 

Eng. Produção 

 

346 

 

318 

 

     28 

 

325 

 

301 

 

24 

 

Farmácia 

 

64 

 

64 

 

0 

 

6

2 

 

60 

 

2 

 

Gestão 

 

104 

 

82 

 

2

6 

 

7

2 

 

53 

 

19 
 

Ambiental       
 

Pedagogia 
 

302 
 

288 
 

14 
 

316 
 

305 
 

11 
 

TOTAL 
 

1601 
 

1180 
 

134 
 

1574 
 

1471 
 

103 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes por curso em 2014. 

 
Cursos 

1º semestre 2º semestre 

Matriculados Frequentes Desistentes Matriculados Fre. Des. 

Administração 350 301 49 339 316 23 

Educação Física 313 291 22 304 282 22 

Enfermagem 265 244 21 262 231 31 

Eng.  Produção 358 320 38 346 308 38 

Farmácia 20 20 00 19 19 00 

Gestão Ambiental 56 54 02 36 35 01 

Pedagogia 350 327 23 359 334 25 

TOTAL 1712 1557 155 1665 1525 14

0  

 
 

Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2013 

Bolsas De Estudo e Financiamentos Educacionais 2013 (1º 

sem) 

2013 (2º 

sem) 

FINANCIAMENTOS   

FIES 56 51 

Outros - - 

BOLSAS FILANTRÓPICAS   

PROUNI 150 157 

Outros 78 84 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

FAMÍLIA 64 52 

MONITORIA 3 6 

BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   

FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO 21 21 

PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 8 8 

TOTAL 380 379 

Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2014 

Bolsas De Estudo e Financiamentos Educacionais 2014 (1º 

sem) 

2014 (2º 

sem) 

FINANCIAMENTOS   

FIES 77 110 

Outros 13 44 

BOLSAS FILANTRÓPICAS   

PROUNI 158 140 

Outros 151 115 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

FAMÍLIA 44 55 

MONITORIA 04 05 

BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   

FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO 11 08 

PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 08 08 

TOTAL 466 485 
 

 

 



 

Número de estudantes com Bolsa de Estudo 2013 

Tipo 1º semestre 2013 2º semestre 2013 

Ajuda Escolar 18 28 

Convênio/Faculdade /Prefeitura 5 meia bolsas 5 meia bolsas 

Desconto antecipação de pagamento   
 

 
 

Número de estudantes com Bolsa de Estudo 2014 

Tipo 1º semestre 2014 2º semestre 2014 

Ajuda Escolar 151 115 

Convênio/Faculdade /Prefeitura - - 

Desconto antecipação de 
pagamento 

- - 

Obs.: A mensalidade paga antes do vencimento tem 5% de desc. 
 

 
 

Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2013 

Bolsas De Estudo e Financiamentos Educacionais 2013 (1º sem) 2013 (2º sem) 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

AJUDA ESCOLAR 18 28 

BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   

CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL 5 meia bolsas 5 meia bolsas 

TOTAL 23 33 

Obs.: Os alunos que pagam suas mensalidades antes do vencimento têm 5% de desc. 

 

Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2014 

Bolsas De Estudo e Financiamentos Educacionais 2014 (1º sem) 2014 (2º sem) 

BOLSAS INSTITUCIONAIS   

AJUDA ESCOLAR 151 115 

BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   

CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL - - 

TOTAL 151 115 

 

Pesquisa com Egressos 

 
1- Cite três aspectos positivos referentes ao curso da UNIPAC no qual graduou? 

 
2- Cite três aspectos negativos referentes ao curso da UNIPAC no qual graduou? 

 
3- Segundo sua visão, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade do curso no qual se 

graduou e da Instituição como um todo? 

 
4- Sua formação foi apropriada para o exercício da profissão? Se a resposta for negativa cite três 

aspectos a serem alterados no currículo ou no processo ensino/aprendizagem. 

 
5- O seu curso motivou-o a procurar a realização de novos estudos na área em que se formou? 

Justifique. 

 
6- O curso no qual se graduou contribui para sua ascensão profissional e social? 

 
7- Você já realizou ou está realizando algum curso de pós-graduação? Qual? 



 
8- Você conseguiu ingressar em atividades profissional  referente ao curso realizado? (  

)Sim (  )Não   (  )De que forma? 

 
9- Se você não atua na área em que se graduou, assine os motivos. (  ) 

Não conseguiu emprego. 

(  ) Conseguiu outra profissão mais rentável. 

(  ) Abandonou a área por identificar falta de vocação. (  ) 

Outros 
 

 
 

SÍNTESE DA PESQUISA COM EGRESSOS 
 

 
 

A Avaliação Institucional na Faculdade tem como finalidade apresentar um conjunto de  

informações  devidamente  organizadas  de  forma  auxiliar  no  processo  de  tomadas  de decisões, 

com o propósito de conhecer, transformar e melhorar as ações educativas com vistas, a melhorias da 

qualidade do ensino. 

Assim a CPA – Comissão Própria de Avaliação, cumprindo com o Programa de Avaliação  

do  Egresso  (PAE)  realizou,  no  período  de  setembro  a  outubro  de  2014  uma avaliação  com 

egressos da instituição com  a finalidade de prover sistematicamente a mesma de instrumentos para 

a melhoria e aperfeiçoamento de seu processo educacional, buscando interagir ações administrativas e 

acadêmicas para alcance de suas finalidades. 

Nesta pesquisa o egresso foi convidado a responder  as seguintes questões: Aspectos 

positivos referentes ao curso da Faculdade no qual se graduou;  aspectos negativos referentes ao  

curso  da  UNIPAC  no  qual  graduou;  aspectos  que  deve  se  alterados  para  melhorar  a qualidade 

do curso no qual se graduou e da Instituição como um todo;   se a formação foi 

apropriada para o exercício da profissão  se a resposta for negativa cite três aspectos a serem 

alterados no currículo ou no processo ensino/aprendizagem; O curso motivou-o a procurar a 

realização de novos estudos na área em que se formou? Justifique; O curso no qual se graduou 

contribui para sua ascensão profissional e social; Você já realizou ou está realizando algum curso de 

pós-graduação? Qual?; Você conseguiu ingressar em atividades profissional  referente ao curso 

realizado: Sim, Não ,De que forma? ;Se você não atua na área em que se graduou, assine os 

motivos: Não conseguiu emprego, Conseguiu outra profissão mais rentável, Abandonou a área por 

identificar falta de vocação, Outros. 

O instrumento foi colocado no site institucional e enviado através de email para 230 

estudantes,  destes  86  responderam  prontamente  as  questões,  ficando  assim  o  resultado: aspectos 

positivos referentes ao curso da Faculdade no qual se graduou: Qualidade de ensino; Bons 

professores; Coordenações e direção eficientes e acessíveis; Adequação da grade curricular; 

credibilidade da instituição; Preparação para o mercado de trabalho; Possibilidade de estágio.   

Aspectos negativos referentes ao curso da Faculdade no qual se graduou: infraestrutura; Biblioteca, 

pesquisa; extensão (palestras, cursos, seminários); Convênios para estágio remunerados; pouca oferta 



de cursos de  extensão e pós-graduação. o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de seu 

curso e da Instituição em geral: Melhorar as condições e acervo da biblioteca; Incentivar a realização 

de pesquisas; Melhorar a estrutura física; realizar mais cursos de extensão;  melhor oferta de pós-

graduação Ampliar os estágios; Ampliar e melhorar os laboratórios; Melhoras atividades práticas e 

visitas técnicas. Se a  formação foi apropriada para o exercício da profissão,  dos egressos avaliados 

76,35% responderam  sim e 

23,65% responderam não. Quanto aos aspectos a serem alterados no currículo ou no processo 

ensino/aprendizagem para melhorar o exercício da profissão: Melhorar a oferta da pós- graduação, 

Melhorar a estrutura física e os laboratórios, Investir nas atividades de extensão. Se curso  motivou-o  

a  procurar  a  realização  de  novos  estudos  na  área  em  que  se  formou 

67,25%responderam que sim e 32,75 responderam que não; Se o   curso no qual se graduou 

contribuiu para sua ascensão profissional e social 71,75% responderam que sim e 28,25% 

responderam que não. Se  já realizou ou está realizando algum curso de pós-graduação 57% dos 

egressos responderam sim e 43% responderam não, destes 37%    realizaram Cursos de 

aperfeiçoamento,  60%  realizaram  curso  de  Especialização  e    3%  realizaram  o  Mestrado. 

Quanto ao ingresso em atividade profissional referente ao curso realizado  70% responderam sim e 

30% responderam não. Sobre qual o motivo que não atua na área em que se graduou, dos que 

responderam não 37% Não conseguiu emprego, 23% Conseguiu outra profissão mais rentável, 10%  

Abandonou a área e 30% responderam Outros. 

5.4 Eixo 4 – política de gestão 
 

 
 

5.2.3.4) 5ª Dimensão: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico- 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 

 
Aspectos avaliados nesta dimensão: 

 

 
 

1) Planos de carreira regulamentados para docentes e funcionários técnico- administrativos 

com critérios claros de admissão e de progressão. 

A IES possui regulamentado o Plano de Carreira para docentes e funcionários técnico- 

administrativo. O atual Plano de Cargos e Salários da IES contempla as categorias funcionais, os 

níveis e índices de remuneração, formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos 

para ascensão, entre outros aspectos. 

 
 
2) Programas de qualificação profissional e de melhoria da qualidade de vida de docentes e 

funcionários técnico-administrativos. 

A IES oferece Treinamento anual para o corpo técnico administrativo a fim de desenvolver 

competências e habilidades exigidas pela função. O último treinamento interno desenvolvido com o 

corpo técnico administrativo teve como tema - Atendimento ao cliente como diferencial competitivo: 



garantindo o cliente de amanhã, ministrado por professores da IES. 

 
 
3) Clima institucional, relações interpessoais, estrutura de poder, graus de satisfação pessoal e 

profissional. 

A  IES,  através  da  CPA,  realizou  uma  pesquisa  sobre  o  clima  institucional  e  através  do 
 

resultado levantou como ação promover mensalmente reunião com todo o corpo técnico 

administrativo e com os coordenadores de cursos a fim de efetivar melhoria na comunicação e no 

clima institucional, fortalecendo as relações interpessoais. 

 
 
4) O número de docentes e técnico-administrativos é suficiente para responder aos objetivos e 

funções da instituição? 

O número de docentes e de técnico-administrativos encontra-se em conformidade para o atendimento 

das necessidades da IES. 

 
 
5) Existem mecanismos claros e conhecidos para a seleção, contratação, aperfeiçoamento e 

avaliação do corpo docente e técnico-administrativo? 

O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade é constituído por profissionais qualificados, 

selecionados com base em seus currículos e suas referências profissionais. É política da Instituição 

priorizar a formação acadêmica e a experiência profissional comprovada em suas contratações. A 

Faculdade adota como critérios básicos para seleção e contratação do pessoal técnico-administrativo: 

I. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. II. 

Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

III. Ter escolaridade mínima exigida para o cargo, na data da contratação; 
 

IV. Possuir a habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo 

pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe, na data da contratação, se for o 

caso; 

V. Possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em 

inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação; VI. 

Atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado; e 

VII. Demonstrar por meio de entrevista, condições para exercer a função pleiteada. 
 

O Corpo Técnico-administrativo da IES tem sua carreira organizada por um Plano de Carreira no que 

diz respeito a contratos, regimes de trabalho e remuneração. Além de Direção e Coordenações, é 

composto por profissionais na área de Biblioteca, Secretaria, Financeiro, entre outros.   

À  medida  que  cresce  a  complexidade  da  função  e  a  responsabilidade  do  cargo, aumenta-se a 

exigência da qualificação pessoal e o valor do salário. 

O corpo docente é selecionado com base na titulação e na experiência no magistério superior e na 

área profissional em que atua, mantendo a congruência com o componente curricular pelo qual será 



responsável. Para a admissão se exige um mínimo de tempo de experiência docente e profissional, 

observados os seguintes critérios: 

I. Análise de currículo contendo a comprovação da titulação e da experiência na Educação 
 

Superior e profissional; 
 

II. Análise da adequação do professor ao componente curricular para o qual se candidatou; III. 

Apresentação de aula perante banca composta pelo Diretor e/ou seu representante, coordenador  do 

curso e um professor convidado para avaliação do domínio de conteúdo e metodologia; 

IV. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. V. 

Estar em dia com as obrigações eleitorais; e 

VI. Possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em 

inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação. 

 

Através da CPA realiza-se a avaliação institucional de desempenho do corpo docente 

semestralmente  e anualmente para o corpo técnico administrativo. 

 
 

6) A experiência profissional, a formação didático-pedagógica dos docentes, e a formação e 

experiência profissional dos técnico-administrativos permitem desenvolver com qualidade 

a missão institucional? 

É política da Instituição priorizar a formação acadêmica e a experiência profissional comprovada 

em suas contratações. A formação e experiência do corpo docente e técnico administrativo são 

avaliadas antes e durante sua contratação, a fim de desenvolver com qualidade a missão 

institucional. 

 
Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2013 

 

1º Semestre 
 

2º semestre 

 

Especialistas 
 

Mestres 
 

Total 
 

Especialistas 
 

Mestres 
 

Total 

 

77 
 

29 
 

106 
 

72 
 

31 
 

103 

 

 
 

Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2014 

 
1º Semestre 

 
2º semestre 

 
Especialistas 

 
Mestres 

 
Doutores 

 
Total 

 
Especialistas 

 
Mestres 

 
Doutores 

 
Total 

 
70 

 
31 

 
0 

 
101 

 
75 

 
28 

 
0 

 
103 

 

Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2013 

Nome do Curso Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 



 

Administração 
 

18 
 

14,28% 
 

11 
 

8,73% 
 

0 
 

0 
 

29 
 

23,01 

 

Educação Física 
 

16 
 

12,70% 
 

05 
 

3,97% 
 

0 
 

0 
 

21 
 

16,67 

 

Engenharia de 

Produção 

 

21 
 

16,67% 
 

07 
 

5,55% 
 

0 
 

0 
 

28 
 

22,22 

 

Farmácia 
 

06 
 

4,76% 
 

02 
 

1,59% 
 

0 
 

0 
 

08 
 

6,35 

 

Pedagogia 
 

18 
 

14,28% 
 

05 
 

3,97% 
 

0 
 

0 
 

23 
 

18,25 

 

Tecnólogo em 

Gestão 

Ambiental 

 

10 
 

7,95% 
 

07 
 

5,55% 
 

0 
 

0 
 

17 
 

13,50 

Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2014 

Curso Especialista Mestre Total 

Nº % Nº % Nº % 

Administração 20 13,5 
 

1 

11 7,43 31 20,94 

Educação Física 19 12,8 
 

4 

07 4,73 26 17,57 

 

Enfermagem 
 

17 
 

11,4 

9 

 

07 
 

4,73 
 

24 
 

16,22 

 

Engenharia de Produção 
 

23 
 

15,5 

4 

 

07 
 

4,73 
 

30 
 

20,27 

 

Farmácia 
 

02 
 

1,35 
 

02 
 

1,35 
 

04 
 

2,70 

 

Gestão Ambiental 
 

05 
 

3,38 
 

03 
 

2,03 
 

08 
 

5,41 

 

Pedagogia 
 

19 
 

12,8 

4 

 

06 
 

4,05 
 

25 
 

16,89 

 

Tempo de serviço do corpo docente na Faculdade, em 2013 
 

 
 

Titulação 

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  

 
 

Total 
Menos de 2 

anos 

De 2 a 5 anos De 6 a 10 

anos 

Acima de 10 

anos 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
 

Doutorado 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

0 
 

0% 
 

0 

 

Mestrado 
 

3 
 

2,63% 
 

22 
 

19,30% 
 

10 
 

8,77% 
 

1 
 

0,88% 
 

36 

 

Especialista 
 

6 
 

5,26% 
 

51 
 

44,74% 
 

21 
 

18,42% 
 

0 
 

0,0% 
 

78 

 

Total 
 

9 
 

7,89% 
 

73 
 

64,04% 
 

31 
 

27,19% 
 

1 
 

0,88% 
 

114 

 

 
 

Tempo de serviço do corpo docente na Faculdade, em 2014 
 DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS  



 
 

Titulação 

Menos de 2 

anos 

De 2 a 5 

anos 

De 6 a 10 

anos 

Acima de 

10 anos 

 
 
 

Total Nº % Nº % Nº % Nº % 

Mestrado 02 1,94 14 13,5 
 

9 

12 11,6 
 

5 

  28 

Especialista 19 18,4 
 

5 

33 32,0 
 

4 

23 22,3 
 

3 

  75 

Total 21 20,3 47 45,6 35 33,9   103 

 

  9  3  8    

 

 
 

Publicações dos professores da graduação nos últimos 5 anos 

Tipo Quantidade 
 

Livros 
 

10 

 

Trabalhos completos em periódicos 
 

75 

 

Anais Completos 
 

27 

 

Outras publicações 
 

138 

 

Produção técnica 
 

603 

 

 
 

Número percentual de docentes da pós-graduação segundo a titulação em 2013 

Mestre Doutor Total 
Nome do Curso 

 

 

Gestão de Pessoas Ênfase em Estratégia 

 

Nº % Nº % Nº % 
 

50 

Organizacional 
5
 % 

0 0% 5 50%
 

 

Urgência e Emergência: Atendimento Pré e 

Intra-Hospitalar 
5
 

50 

% 
0 0% 5 50%

 



8 

4 

 

Engenharia e Segurança do Trabalho 50 

% 
0 0% 8 50%

 
 

Gestão Ambiental Perícia e Auditoria 40 

% 
1 10% 5 50%

 
 
 

Número percentual de docentes da pós-graduação segundo a titulação em 2014 

 
Nome do Curso 

Especialista Mestre Doutor Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

Gestão de Pessoas: Ênfase 

em Estratégia 

Organizacional 

 
 

05 

 
 

11,90 

 
 

04 

 
 

9,53 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

09 

 
 

21,43 

 

Gestão Ambiental, Perícia 

e Auditoria 

 
04 

 
9,53 

 
03 

 
7,14 

 
03 

 
7,14 

 
10 

 
23,81 

 

Urgência e Emergência: 

Atendimento Pré e Intra- 

Hospitalar 

 
 

05 

 
 

11,90 

 
 

05 

 
 

11,90 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

10 

 
 

23,80 

 

Engenharia e Segurança do 

Trabalho 

 
07 

 
16,67 

 
06 

 
14,29 

 
0 

 
0 

 
13 

 
30,96 

Número percentual de docentes da graduação segundo a titulação em 2014 

Curso Especialista Mestre Total 

Nº % Nº % Nº % 

 

Administração 
 

20 
 

13,51 
 

11 
 

7,43 
 

31 
 

20,94 

 

Educação Física 
 

19 
 

12,84 
 

07 
 

4,73 
 

26 
 

17,57 

 

Enfermagem 
 

17 
 

11,49 
 

07 
 

4,73 
 

24 
 

16,22 

 

Engenharia de Produção 
 

23 
 

15,54 
 

07 
 

4,73 
 

30 
 

20,27 

 

Farmácia 
 

02 
 

1,35 
 

02 
 

1,35 
 

04 
 

2,70 

 

Gestão Ambiental 
 

05 
 

3,38 
 

03 
 

2,03 
 

08 
 

5,41 

 

Pedagogia 
 

19 
 

12,84 
 

06 
 

4,05 
 

25 
 

16,89 

 
 

Publicações dos professores da pós-graduação nos últimos 5 anos 

Tipo Quantidade 
 

Livros 
 

1 
 

Trabalhos completos em periódicos 
 

7 
 

Anais Completos 
 

8 
 

Outras publicações 
 

5 
 

Produção técnica 
 

20 

 



Número de funcionários técnico-administrativos em 2013 

Vínculo Quantidade 
 

Empregados 
 

84 

 

Número de funcionários técnico-administrativos em 2014 

Vínculo Quantidade 

Empregados 74 

 
Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos 

Grau de instrução Quantidade 
 

Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries 

incompletas 

 

2 

 

Ensino Fundamental – 5ª a 8ª séries 

completas 

 

6 

 

Ensino Médio incompleto 
 

9 

 

Ensino Médio completo 
 

26 

 

 

Educação Superior incompleta 
 

5 

 

Educação Superior completa 
 

13 

 

Pós-Graduação (Especialização) 
 

14 

 

Mestrado 
 

8 

 

Total 
 

83 

 
 

Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos em 2014 
 

Grau de instrução Quantidade 

Educação Básica incompleta 13 

Educação Básica completa 26 

Educação Superior incompleta 06 

Educação Superior completa 10 

Pós-Graduação (Especialização) 13 

Mestrado 06 

Total 74 

 
 

5.2.3.5) 6ª 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 segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios. 

 



Aspectos avaliados nesta dimensão: 
 

 
 

1) Existência de plano de gestão e/ou plano de metas: adequação da gestão ao 

cumprimento dos objetivos e projetos institucionais e coerência com a estrutura 

organizacional oficial e real. 

A IES possui o PDI- Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o instrumento 

de planejamento e gestão que considera a identidade da IES, no que diz respeito a sua 

filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam 

suas ações, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e/ou 

pretende desenvolver. 

A Administração Superior da IES compete ao Comitê de gestor, diretoria e 

colegiados que  atuam  de  forma  autônoma  e  tem  seu  funcionamento  registrado  em  

ata.  A  estrutura 

 

organizacional da Faculdade e seus respectivos órgãos são apresentados pelo organograma 

institucional disponibilizado abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 

 
2) Funcionamento, composição e atribuição dos órgãos 

colegiados. 
 

Os órgãos colegiados dos cursos são atuantes. Funcionam como órgão consultivo, normativo 

e executivo dos cursos. Ordinariamente os colegiados reúnem-se duas vezes por semestre, 

segundo calendário de cada curso e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 



presidente. 

Segundo o Regimento Interno da Instituição na sessão II art. 10 colegiado é constituído pelos 

seguintes membros: 

I- Coordenador de Curso, como 

presidente; 
 

II- 30% (trinta por cento) dos docentes do Curso com regime de trabalho de maior duração, 

respeitada a ordem decrescente até alcançar o percentual citado e com um mínimo de 5 

(cinco) membros; e 

III- 1 (um) representante do corpo discente do 

curso. 
 

Consta no Regimento Interno da Instituição- Da Administração- Capítulo I Dos Órgãos 

Gerais, sessão II, Art. 13 e inciso de I a XIII as competências do Colegiado de Curso, no 

âmbito de sua atuação. 

Art. 13 Compete ao Colegiado de Curso, no âmbito de sua 

atuação: 
 

I- superintender todos os serviços e atividades, em sua área específica de atuação; 

II- executar as tarefas de ensino e extensão, na sua área de trabalho acadêmico; 

III- pronunciar-se sobre assuntos didático-pedagógicos na sua esfera de competência, tendo em 

vista o projeto pedagógico, ouvidos o Comitê de Gestão, se necessário; 

IV- elaborar propostas de alteração da organização didático-pedagógica do curso; 
 

V- aprovar os planos dos cursos regulares de graduação, especialização e aperfeiçoamento a 

serem implantados, na sua esfera de competência; 

VI- participar da elaboração de projetos de extensão; 
 

VII- pronunciar-se em representações de alunos contra professores, sempre com base em parecer 

de uma comissão docente previamente designada pelo diretor acadêmico-pedagógico para tratar 

questões de ética; 

VIII- colaborar com a Coordenação de Curso e com os demais Colegiados de Curso da 

Faculdade manifestando-se, quando necessário, quanto à organização dos planos gerais de ensino 

e ao exame do processo de transferência e de dispensa de componentes; 

IX- avaliar, periodicamente, os programas de ensino, encaminhando-os à Coordenação de 
 

Curso; 
 

X- colaborar com a coordenação de curso na alteração ou adaptação da matriz 

curricular submetendo-a ao Comitê de Gestão; 

XI- sugerir ao Diretor Geral os nomes que devam compor bancas examinadoras de concursos; 

XII- aprovar a normatização do estágio, na forma prevista no inciso XXI do artigo 

XIII- exercer as demais atividades que lhe forem próprias. 
 
 

3) Uso da gestão e tomadas de decisão institucionais em relação às finalidades educativas. 



 

A tomada de decisões com base na gestão universitária está disciplinada no Estatuto 

em seu Título II que apresenta a organização administrativa e como ela se organiza para alcançar 

as finalidades educativas da IES. O Título IV apresenta a organização patrimonial e financeira da 

IES. Na Faculdade, o planejamento é o método adotado como recurso técnico para manter sua 

gestão acadêmico-administrativa eficaz e reside nas competências relacionadas com a definição e 

aprovação de uma política educacional factível. O desenvolvimento institucional é um processo 

democratizado e os participantes do mesmo são integrantes da comunidade acadêmica que atua 

através dos seus órgãos colegiados, com representantes dos segmentos discente, docente e 

administrativo. Essa forma de gestão compartilhada demonstra o compromisso que a Faculdade 

tem com as estruturas de representação, decisão e de gestão nas esferas integrantes da sua 

estrutura organizacional. 

 

4) Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções. 
 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação promoveu Avaliação Institucional da IES, 

onde colegiadamente foram identificadas as fortalezas que deverão ser mantidas e garantidas, 

bem como, as questões acerca das debilidades  detectadas e conseguintemente, foi elaborado 

um Plano de Metas e Ações constando medidas de saneamento e superação das deficiências 

 
 
5) Modos de participação dos atores na gestão (consensual, normativa, burocrática). 

 

Nas questões que implicam despesas, a decisão é submetida à Direção Geral. 
 

Na área pedagógica ocorre de forma normativa por meio da representação dos atos 

nos órgãos colegiados próprios; e consensual, em reuniões pedagógicas. 

 
 
6) Investimento na comunicação e circulação da informação (privativa da gestão central 

ou fluida em todos níveis). 

A IES investe em publicações, garantidas por uma empresa contratada para este fim, e a 

comunicação por meio de reuniões, informativos, e-mails, campanhas internas, reuniões com 

representantes da comunidade, jornal mural, cartazes, correspondências eletrônicas, 

correspondências via correios, meios de comunicação de massa (jornais, revistas, rádio, televisão, 

etc.) e o sistema informatizado que é do portal do aluno para comunicação interna e o Site 

Institucional, para comunicação externa permitindo a circulação da informação. 

 
 
7)  Existem,  na  Instituição,  procedimentos  adequados  e  conhecidos  para  organizar  e 

conduzir os processos de tomada de decisões? Quais são? Como funcionam? 

O desenvolvimento institucional é um processo democratizado e os participantes do 
 

mesmo são integrantes da comunidade acadêmica que atua através dos seus órgãos colegiados 

com representantes dos seguimentos discente, docente e administrativo. Essa forma de gestão 



compartilhada demonstra o compromisso que a IES tem com as estruturas de representação, 

decisão e gestão, nas esferas integrantes da sua estrutura organizacional. 

A IES dispõe de um conjunto de Ordens de Serviço e resoluções emanadas da Direção 
 

Geral e/ou do Comitê de Gestão e dos 
 

Colegiados  que orientam e ajudam os dirigentes a tomar decisões. 
 

O Estatuto e o Regimento descrevem as funções dos órgãos e sua 

vinculação/subordinação aos superiores. 

 
 
8)  Os  sistemas  de  arquivo  e  registro  são  eficientes  para  dar  conta  das  funções  da 

instituição? 

 

A IES possui um sistema de arquivo e registro que permite aos discentes, docentes e 

funcionários a solicitação de serviços, verificação de dados e visualização de informações 

importantes. 

 
 
9) Existem instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os procedimentos 

institucionais (estatutos, regimentos, organogramas, regulamentos internos, normas 

acadêmicas e outros)? 

A IES dispõe de uma estrutura hierárquica e funcional descrita no seu Estatuto e no 
 

seu Regimento, os quais regulam todas as atividades desenvolvidas pelos seus setores. Há 

também organograma que expressa a estrutura hierárquica e representa a situação atual da vida 

acadêmica. Os procedimentos existentes são bem divulgados internamente e no site da IES. Há 

também regulamentos internos, normas acadêmicas, manual do aluno, do estagiário e da 

biblioteca e proposta pedagógica. 

 
 
10) Os órgãos colegiados funcionam permitindo a participação e a democracia interna, 

com critérios de composição? 

As  normas  que  regem  a  organização  dos  órgãos  colegiados  da  IES  garantem  a 
 

participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica. Esses procedimentos são 

regulamentados e assegurados pelas normas institucionais. Os conselhos e as Comissões da 

instituição  atuam  em  obediência  aos  princípios  dessas  normas  internas  e têm  por base  o 

Estatuto e o Regimento. 

 
 
 
Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão 

 

O Regimento da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares 

determina as relações entre a Mantenedora e a Mantida, de limitando-lhes autoridade e 



competências, no respeito às respectivas esferas de atuação. A estrutura organizacional da 

Faculdade e seus respectivos órgãos são apresentados pelo organograma institucional. 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares é dependente da 

Entidade   Mantenedora   apenas   quanto   à   manutenção   de   seus   serviços,   não   havendo 

interferência, por parte da última, em nenhuma decisão que envolva o processo educacional, 

salvo quando as decisões relativas a tais processos impliquem em ônus, não inscritos em 

orçamento aprovado. O funcionamento da Faculdade está alicerçado numa gestão participativa e 

democrática por meio de seus órgãos consultivos, deliberativos, executivos e disciplinares, que 

também contam com a participação efetiva do seu corpo discente e docente. Na execução de 

seus trabalhos, a Administração conta com órgãos de apoio administrativos e suplementares. 

 

Número de reuniões do Grupo Gestor, Colegiado e Núcleo de Apoio Estruturante em 2013. 

 
Cursos 

1º 

semestre 
2º 

semestre Grupo 

Gestor 

Colegiado NDE Grupo 

Gestor 

Colegiado NDE 

 
 

06 
  

 

06 
  

 
Admininistração 

      

 
Educação fisica 

 

- 
 

 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

 
Enfermagem 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

 
Eng. produção 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

 
Farmácia 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
05 

 

02 

 
G. Ambiental 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
05 

 

02 

 
Pedagogia 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de reuniões do Grupo Gestor, Colegiado e Núcleo de Apoio Estruturante em 2014 

 
Cursos 

1º 

semestre 
2º 

semestre Grupo 

Gestor 

Colegiado NDE Grupo 

Gestor 

Colegiado NDE 

 
 

06 
  

 

06 
  

Administr ação 
 

 
 

- 

 

 
 

05 

 

 
 

02 

 

 
 

- 

 

 
 

05 

 

 
 

02 



Educação Física 
 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

Enfermagem 
 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

Engenharia de 

Produção 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

Farmácia 
 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

 

Gestão 

Ambiental 

 

- 
 

05 
 

02 
 

- 
 

05 
 

02 

Pedagogia 
 

- 
 

 

02 
 

- 
 

 

02 

 
 

4.4.3 10ª Dimensão: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 
Aspectos avaliados nesta dimensão: 

 

 
 

1)  Sustentabilidade  financeira  da  instituição  e  políticas  de  captação  e  alocação  de 

recursos. 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela 

Faculdade, incumbindo-lhe de tomar todas as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, 

respeitando-se os limites da lei e de suas normas internas, a liberdade acadêmica dos corpos 

docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. Compete 

precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento das atividades da 

Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de 

terceiros a ela cedidos assegurando-lhes o suficiente recurso financeiro de custeio. O 

planejamento econômico-financeiro da Faculdade será levado anualmente à aprovação da 

Mantenedora, compreendendo o orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano 

de aplicação dos recursos solicitados. A política estratégica de gestão econômico-financeira da 

Instituição priorizará a utilização de recursos próprios, obtidos através de receita originária de 

mensalidades escolares. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, a IES honra seus 

compromissos com o corpo docente, funcionários, manutenção e investimento na infraestrutura 

e com todos os impostos e obrigações trabalhistas. 

2) Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino e extensão. 
 

Em seu cronograma de execução orçamentária consta os recursos destinados aos 

programas de ensino e extensão adequado à realidade e objetivos institucionais, sendo este um 

dos pontos fortes da Faculdade. 



3) As obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas? 
 

As questões trabalhistas da IES são sempre orientadas pela Assessoria Jurídica e, 

procura-se com essas orientações cumprir com todas as obrigações trabalhistas. 

Questões que levaram a causas trabalhistas são acompanhadas pelo jurídico e no final 

do processo respeita-se a decisão judicial. 

 
 
4) Os salários dos docentes e dos técnico-administrativos estão sendo pagos 

regularmente? 

Sim. Os gastos relacionados a pagamentos da folha possuem caráter prioritário. 
 

 
 

5) Compõe o orçamento a destinação de verbas para capacitação de docentes e técnico- 

administrativos? 

Há verbas destinadas a capacitação de docente e técnico-administrativos  para todo 

período de vigência do PDI. Os recursos estão totalizados por ano e sua realização se dá 

conforme as necessidades de cada ciclo operacional. 

Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 
 

A  Mantenedora  é  responsável,  perante  as  autoridades  públicas  em  geral,  pela 

Faculdade Presidente Antônio  Carlos  de Governador Valadares,  incumbindo-lhe de tomar 

todas as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando-se os limites da lei e de 

suas normas internas, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos e executivos. Compete precipuamente à Mantenedora 

promover adequados meios de funcionamento das atividades da Faculdade colocando-lhe à 

disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e 

assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. O planejamento econômico- 

financeiro da Faculdade será levado anualmente à aprovação da Mantenedora, compreendendo 

o orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano de aplicação dos recursos 

solicitados. A política estratégica de gestão econômico-financeira da Instituição priorizará à 

utilização de recursos próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades escolares. 

 
 
10.2 Plano de Investimento 2013 

 

 
 

No período 2014/2016, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares pretende implantar 06 (seis) cursos de graduação e 30 (trinta) cursos de pós- 

graduação. São eles: 



 

NOVOS CURSOS PROPOSTOS PELA UNIDADE DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI. 

Graduação Pós-graduação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arquitetura 
 

 Ciências Contábeis 
 

 Engenharia Civil 
 

 Matemática 
 

 Publicidade e Propaganda 
 

 CST em Análise e 
 

Desenvolvimento de Sistemas 

 Alfabetização e Letramento 

 Avaliação Física e Saúde 

 Comunicação Digital e Gestão de Projetos 

Web 

 Defesa Sanitária e Segurança Alimentar 

 Diagnóstico Laboratorial 

 Direito Empresarial 

 Educação Física Escolar 

 Engenharia de Segurança do Trabalho 

 Ensino da Educação Física para a Educação 

Básica 

 Especialização em Enfermagem do Trabalho 

 Farmacologia Clínica 

 Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria 

 Gestão da Produção 

 Gestão de Marketing Estratégico 

 Gestão de Pessoas 

 Gestão de Processos Educativos em espaços 

não escolares: Pedagogia 

 Hospitalar e Pedagogia Empresarial 

 Gestão de Projetos 

 Gestão Desportiva em Educação Física 

 Gestão do Agronegócio 

 Gestão em Saúde Pública 

 Gestão Escolar: Inspeção, Supervisão, 

Orientação e Administração Escolar 

 Gestão Financeira 

 Liderança, Coaching e Gestão de Pessoas 

 MBA em Agronegócios e Desenvolvimento 

Sustentável 

 MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria 

 MBA em Gestão Comercial e do Varejo 

 MBA em Gestão Empresarial 

 Saúde Coletiva com ênfase na Estratégia da 

Saúde da Família 

 Terapia Cognitivo Comportamental 

 Urgência e Emergência: Atendimento Pré e 

Intra-Hospitalar 
 
 

Dessa forma, os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da 

infraestrutura física e acadêmica da Instituição para atender as propostas de implantação dos 

cursos. As novas instalações serão dotadas de iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem 

específica, atendendo a todas as condições de salubridade. 



Nesse período está prevista o acabamento de 18 (dezoito) salas de aula, aparelhamento 

e mobiliário do auditório e ampliação do espaço de convivência, construção de mais 02 (dois) 

Laboratórios de Informática, acabamento de 08 (oito) sanitários, além dos Laboratórios. 

Específicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação que serão implantados 

obedecendo às exigências do Projeto Pedagógico de cada curso quanto aos equipamentos, 

mobiliário e materiais de consumo. Está programada, também, a ampliação do espaço físico da 

Biblioteca de 180m2 para 400m2. Há previsão, também nesse período, de investimentos 

direcionados para a aquisição, expansão e atualização do acervo bibliográfico específico dos 

cursos, assim como para a expansão dos equipamentos de informática e dos recursos 

audiovisuais e multimídia. 

 
 
5.5 Eixo 5 – infraestrutura 

 

 
 

5.2.3.5) 7ª Dimensão: Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos 

de informação e comunicação. 
 
 

Aspectos avaliados nesta dimensão: 
 
 
1) Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

áreas de lazer, equipamentos de informática, rede de informações e outros) emfunção das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A Faculdade tem buscado a contínua readequação de seus espaços físicos a fim de os 
 

modernizarem e atender as necessidades acadêmicas, dotando-as de condições adequadas ao 

desenvolvimento de atividades de ensino, iniciação científica e extensão. A instituição possui 

salas de aula amplas, arejadas e devidamente iluminadas, ainda, conta com um complexo 

laboratorial com adequados e modernos equipamentos, recursos audiovisuais e ótimas 

instalações. Há uma preocupação da Faculdade com uma boa organização de seus espaços 

físicos, ou seja, com as instalações físicas existentes e suas condições adequadas quanto à 

dimensão, iluminação, mobiliário, limpeza, ambientação climática e ruídos. O sistema wireless 

que permite comunicação sem conexão física direta entre os equipamentos, possibilitou o uso 

da internet como recurso de ensino tanto para os professores quanto para os alunos. 

 
 
2)  Políticas  institucionais  de  conservação,  atualização,  segurança  e  de  estímulo  à 

utilização dos meios em função dos fins. 

A Faculdade conta com políticas internas para manter todos os seus setores 

organizados de forma a atender as normas de segurança. O setor de manutenção está disponível 



para controle e conservação das instalações físicas da Instituição, diariamente. É preocupação 

constante da Faculdade a atualização de todos os setores para um ótimo desempenho 

institucional. 

 
 
3) Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

 

A faculdade propicia vários espaços e atualizados equipamentos a fim de propiciar 

práticas inovadoras, tendo como principal proposta à interdisciplinaridade em seus cursos, que 

permite a articulação de conhecimentos e a flexibilidade de conteúdos curriculares, além de 

contribuir para a dinamização da aprendizagem. Os laboratórios multidisciplinares e os 

laboratórios de informática permitem a adoção de uma metodologia pautada na articulação 

entre teoria e prática como forte aliada a atividades de enriquecimento dos cursos. 

 
 
4) Adequação dos laboratórios às necessidades da instituição em relação aos cursos e a 

quantidade dos estudantes. 

A IES investiu nos laboratórios para atender  as necessidades da instituição em relação 
 

aos cursos  existentes e à quantidade de estudantes. 
 

 
 

5) Estado de conservação dos laboratórios e bibliotecas e as carências mais relevantes. 
 

Os laboratórios estão em bom estado de conservação e apresentam como carência 

mais relevante à aquisição de mais equipamentos que promoverão a melhoria na aprendizagem. 

Na biblioteca os equipamentos são periodicamente avaliados quanto ao estado de conservação 

apresentando como carência a ampliação do acervo. 

 
 
6) Adequação dos equipamentos dos laboratórios em quantidade e qualidade. 

 

Todos os laboratórios estão equipados com recursos de qualidade  e em quantidade 

adequada para as necessidades da  instituição em relação aos cursos existentes e à quantidade 

dos estudantes,  possibilitando que os estudantes desempenhem as atividades programadas. 

 
 
7) Características dos laboratórios e bibliotecas quanto à iluminação, refrigeração, 

acústica, ventilação, mobiliário e limpeza. 

A  biblioteca  e  os  laboratórios  são  arejados  e  bem  iluminados.  A  ventilação  da 
 

biblioteca é natural (janelas) e também artificial por meio de ventiladores. Os laboratórios, em 

sua  maioria,  são  refrigerados  com  ar  condicionado.  A  iluminação  é  feita  por  meio  de 

luminárias com lâmpadas fluorescentes. Os laboratórios são mobiliados com bancadas, bancos, 

sem encosto, e quadro branco. As bibliotecas possuem computadores para consulta, modernas 



estantes, mesas e cadeiras confortáveis para o ambiente de leitura e pesquisa, sendo as mesas 

de forma arredondada e as cadeiras com assento e encosto almofadados. São organizadas por 

seções em espaços físicos determinados, possibilitando melhor organização do acervo e 

conforto dos usuários. A limpeza é feita diariamente e possuem um aspecto agradável. 

 
 

8) Número de cabines na biblioteca e salas de leitura e adequação quanto  às necessidades 

dos usuários. 

A Biblioteca da Faculdade atende a estudos individuais e em grupos e continuamente 
 

investe na aquisição de obras e periódicos para atender às necessidades dos acadêmicos e 

docentes. 

 
 

9) Adequação dos horários e calendário da biblioteca quanto às necessidades dos 

estudantes nos turnos oferecidos pela IES (diurnos e noturnos). 

Os horários e calendário da biblioteca dá oportunidade ao usuário de ocupá-la no 

turno  de  funcionamento  dos  cursos  e  em  outros  horários.  Atendendo  as  necessidades 

acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 
 

Horários de funcionamento da Biblioteca 
 

Segunda a Sexta-feira 
 

13h00min às 22h00min 

 

Sábados 
 

09h00min às 13h00min 

 
 

10) Quantidade e estado de conservação dos equipamentos da biblioteca. 
 

De modo geral, os equipamentos da Biblioteca apresentam a qualidade satisfatória, 

estando em bom estado de conservação. Na avaliação dos alunos, pontualmente, aparece o 

desejo de melhorar o acervo, nesse sentido, a IES investe semestralmente na aquisição do 

acervo. 

 

11) Disponibilidade dos materiais em relação à demanda. 
 

A disponibilidade dos materiais esta adequada em relação à demanda. A Instituição 

procura sempre atender a demanda e manter  o acervo atualizado visando à qualidade do 

mesmo, procurando satisfazer às necessidades de ensino, iniciação científica e extensão. As 

compras são realizadas todos os semestres ou, dependendo do material, quando se faz 

necessário. As solicitações são feitas pelos coordenadores, ou responsáveis pelo setor e 

encaminhadas ao setor administrativo. 



12) Disponibilidade da bibliografia obrigatória ou recomendada em relação à demanda. 
 

De modo geral é considerada satisfatória a disponibilidade de bibliografia obrigatória 

(básica) ou recomendada (complementar) em relação à demanda. Entretanto estes itens 

representam uma fragilidade constatada na avaliação Institucional. Nesse quesito a IES  vem 

investindo significativamente. 

 
 
13) Grau de satisfação dos usuários com relação ao sistema de acesso aos materiais e a 

sua consulta. 

O software utilizado (PHL) permite aos usuários o acesso aos serviços e catálogos da 

Biblioteca e integra em tempo real os catálogos às rotinas de controle e oferece a qualquer 

usuário efetuar buscas, reservas, renovações de documentos e sugestões de compra em nossas 

bases  de  dados  sem  se  deslocarem  de  suas  casas  ou  ambiente  de  trabalho.  Para  isso,  é 

necessário acessar o nosso endereço eletrônico www.unipac.br/bb e o PHL, então, permitirá 

que vários usuários executem tarefas simultâneas de maneira rápida e fácil. 

A pesquisa é disponibilizada aos catálogos dos acervos de todas as Bibliotecas 

integrantes  do  sistema  por  autor,  título,  local  de  publicação,  editora,  data  de  publicação, 

assunto. 
 

O  acervo  está  disponibilizado  nas  estantes  em  conformidade  com  o  número  de 

chamada das obras e o acesso e consulta ao material bibliográfico é livre, satisfazendo as 

necessidades dos usuários. 

Embora não tenha sido questionado, na avaliação institucional, quanto ao grau de 

satisfação do usuário ao sistema de acesso, através do monitoramento do sistema percebe-se 

um elevado número de usuários, diariamente. 

 
 
14) Satisfação dos usuários com a quantidade, qualidade e acessibilidade da bibliografia. 

 

Os usuários têm acesso livre para consultas internas e tendo cadastro na Biblioteca 

podem fazer empréstimos domiciliares, satisfazendo as suas necessidades de estudo. O acervo 

é atualizado semestralmente a fim de atender satisfazer as necessidades de estudo e buscar a 

qualidade dos mesmos. Segundo a Avaliação Institucional a quantidade do acervo é uma 

fragilidade que já está sendo corrigida 

 
 
15) Satisfação dos estudantes com os laboratórios e as bibliotecas da IES. 

 

A IES tem investido continuamente na aquisição de equipamentos e acervo para 

laboratórios e biblioteca, porém estas ainda se apresentam como fragilidade pontuada pelos 

acadêmicos na Avaliação Institucional. 

http://www.unipac.br/


16) Procedimentos para adquirir, manter, revisar e atualizar as instalações e recursos 

necessários. 

A IES possui um setor responsável para revisão e manutenção das instalações. A 

aquisição de novos recursos, desde que comprovada a necessidade dos mesmos, efetiva-se 

mediante pedido do responsável pelo setor e aprovação do Diretor Geral. 

 
 
17) Suficiência da infraestrutura, as instalações e os recursos educativos. 

 

Há um investimento contínuo na expansão e melhoria da infraestrutura física e 

instalações necessárias a fim de se adequar à demanda de atendimento. 

A IES vem disponibilizando os recursos educativos para atender as atividades 

acadêmicas. As compras são realizadas todos os semestres ou, dependendo do material, quando 

for necessário. As solicitações são feitas pelos coordenadores e ou responsáveis pelos setores. 

 
 
18) Adequação das instalações para os estudantes com necessidades especiais. 

 

A Faculdade, atenta às demandas específicas das pessoas com necessidades especiais 

vem promovendo adaptação em sua infraestrutura com rampas, portas alargadas, sanitário 

masculino e feminino com portas adaptadas e barras de apoio apropriadas em dimensão, 

segurança e acessibilidade. 

19) Descrição dos locais de convívio disponíveis aos discentes, docentes e funcionários 

técnico-administrativos. 

A Faculdade dispõe de amplos espaços de convivência para docentes e discentes onde 
 

os mesmos podem desempenhar diversas atividades. 
 

 
 

20) O espaço é suficiente para que os estudantes desempenhem as atividades 

programadas? 

Há uma preocupação da Faculdade com a organização de seus espaços físicos, com as 

instalações existentes de modo a propiciar melhores condições para o desenvolvimento  das 

atividades institucionais. 

 
 
21) Quais são as características dos laboratórios e da(s) biblioteca(s) quanto à iluminação, 

refrigeração, acústica, ventilação, mobiliário e limpeza? 

A biblioteca e os laboratórios são arejados, bem iluminados e com acústica adequada. 

A ventilação da biblioteca é natural (janelas) e também artificial por meio de ventiladores. A 

iluminação é feita por meio de luminárias com lâmpadas fluorescentes. Os laboratórios em sua 



maioria possuem  ar  condicionado,  são  mobiliados  com  bancadas,  bancos,  sem  encosto,  e 

quadro branco. A limpeza é diária e os ambientes possuem aspecto agradável. 

 
 
22) A organização dos materiais e o volume de consultas e empréstimos são adequados 

 

(Justifique)? São informatizados? 
 

A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação utilizando 

as normas de catalogação AACR2 e a CDD (Classificação Decimal DEWEY) que classifica 

assuntos por área do conhecimento e a tabela CUTTER Sanborn para autor com formato de 

saída segundo a Norma NBR/6023 da ABNT. Todos os documentos estão preparados com 

etiqueta de lombada. O acervo está disponibilizado nas estantes em conformidade com o 

número de chamada das obras. Os usuários são orientados em suas consultas e todos os 

documentos estão disponíveis para empréstimo segundo a política da Instituição. 

A Biblioteca Ignez Vieira Cabral está devidamente informatizada para fornecer 

informações rápidas e precisas a seus usuários. Tal procedimento oferece as vantagens de 

disseminação seletiva da informação, obtenção de dados para avaliação quantitativa do acervo, 

controle de empréstimos, etc. O programa de automação utilizado é o software Personal Home 

Library (PHL on-line), que é um sistema desenvolvido para a administração, organização e 

disponibilização de acervos e serviços através da internet. O PHL permite, de forma simples e 

eficiente, a automação das principais rotinas de uma biblioteca com bases de dados no padrão 

CDS/ISIS© UNESCO. 

 
O número de consultas e empréstimos é bastante significativo. 

 

 
 

23) A instituição possui, em seu quadro de pessoal, técnico-administrativos necessários 

para o uso e manutenção das instalações/infraestrutura? Justifique. 

 
A Instituição possui, em seu quadro de pessoal técnico-administrativos uma equipe 

formada por profissionais na área da Biblioteca, Secretaria, Financeiro, entre outros que são 

periodicamente treinados e capacitados de acordo com as necessidades de cada setor, inclui-se 

ainda em seu quadro de pessoal os funcionários responsáveis  pela manutenção das instalações 

e da infraestrutura. A Faculdade entende que compor um quadro de funcionários com formação 

profissional adequada é fundamental para o desenvolvimento das ações institucionais. 



Número de Salas de Aula, Laboratórios e Salas Especiais 

Local Total- 2013 Total- 2014 
 

Salas de Aula 
 

70 
 

51 

 

Laboratórios específicos 
 

07 
 

07 

 

Laboratórios de informática 
 

03 
 

03 

 

Instalações administrativas 
 

18 
 

14 

 

Salas de professores 
 

02 
 

02 

 

Gabinetes de trabalho 
 

53 
 

53 

 

Auditórios 
 

01 
 

01 

 

Instalações sanitárias 
 

60 
 

60 

 

Áreas de convivência 
 

01 
 

01 

 

Equipamentos de informática (e outros 

equipamentos, especificar 

 

210 
 

210 

 

Bibliotecas 
 

02 
 

02 

 

Salas especiais* 
 

02 
 

02 

 

Outros espaços 
 

02 
 

02 

 

 
 

Acervo - Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2013 
 

 

Biblioteca 

Livros Periódicos Outros Total 
 

Títulos: 6999 
 

Títulos: 30 
 

Títulos: 935 
 

7964 

 

Exemplares: 10970 
 

Exemplares: 1120 
 

Exemplares: 

1104 

 

13194 

 

 
 

Acervo - Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2014 

Livros Periódicos Outros Tot

al 

Títulos: 7447 Títulos: 30 
Títulos: CD: 236 

 

TCC- 
8822 

Exemplares: 11516 Exemplares: 887 Exemplares: 745 13148 



Total de Serviços Prestado na Biblioteca 

Biblioteca Quantidade 2013 Quantidade 2014 
 

Empréstimo na Biblioteca 
 

2572 
 

3157 

 

Consultas de Periódicos 
 

300 
 

413 

 

Pesquisas realizadas em base de dados 
 

4250 
 

4734 

 

TOTAL 
 

7122 
 

8344 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi criado pela Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004 que tem por objetivo avaliar o Ensino Superior em todos os 

aspectos que giram em torno dos eixos: ensino – pesquisa – extensão, fundamentando-se na 

necessidade  de  promover  a  melhoria  da  qualidade  do  ensino  superior  no  Brasil.  Busca 

assegurar a integração das dimensões externas e internas da Avaliação Institucional, mediante 

um processo construído e assumido coletivamente, com funções de gerar informações para 

tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo. 

Desta forma, constrói-se a rede das redes, em torno de pessoas que administram, 

planejam, dirigem, implementam, coordenam, otimizam, ensinam, orientam, aprendem, 

avaliam, todos estreitamente vinculados a suas ideias e ações, envolvidos nos acontecimentos e 

nas práticas, vivendo desafios, conflitos, dissensos, confrontos, contradições, mas também 

buscando a harmonia, o consenso, a interação e a cooperação. Nesse contexto, se configura a 

identidade institucional da IES. De acordo com Silva Junior e Sguissard (2005, p. 20): "A 

avaliação é um momento ético da prática universitária, no qual os atores institucionais deviam 

pontuar se estão consolidando no que fazem uma cultura que realiza a identidade da cultura 

universitária" 

Não basta a intencionalidade na adoção e condução dos processos de Avaliação 

Institucional, pois para construir a abordagem e concepção avaliativa é necessário que se 

adotem procedimentos adequados. 

Respeitados os procedimentos de institucionalidade, globalidade, qualidade, como 

objetivo, avaliação como processo pedagógico, avaliação interna e externa e avaliação 

qualitativa e quantitativa, observa-se que evidencia a dimensão política e filosófica que 

embasam os processos avaliativos e as IES. 

Quando essas dimensões são motivos de discussões, revelam uma vez que as mesmas 

devem ser consideradas como elementos fundamentais para a formação educativa. 



Para tanto, a Avaliação Institucional norteou-se por objetivos de formar, de construir 

sentidos, de repensar a instituição, objetivando compreender o processo de construção do 

conhecimento e de formação humana, buscando alternativas para a melhoria da qualidade dos 

serviços oferecidos, fortalecendo seu compromisso social. Assim, os objetivos da Avaliação 

Institucional não devem ser apenas o de promover o conhecimento da instituição seu projeto, 

seu perfil e ações, mas também propor mudanças, constituindo-se, num processo político- 

pedagógico em busca de emancipação. 

Compreende-se então que, para cumprir com objetivos emancipatórios e tentar evitar 

traços de autoritarismo e conservadorismo, uma avaliação necessita ser diagnóstica e 

transformadora. Quando compreendida como transformadora ela própria se constitui em 

instrumento dialético de avanço, de identificação de novos rumos, assumindo, assim, 

importância fundamental no planejamento e na gestão das organizações educacionais. 



ANEXO  I: Gráficos  da avaliação on-line  (questões objetivas) 
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Total de egressos que responderam às questões = 86 
 

 

Questão 4: Sua formação foi apropriada para 

o exercício da profissão? 
 
 

                                        •sim •Não 
 
 
 

Questão 5:O seu curso motivou-o a procurar a 

realização de novos estudos na área em que se 

formou? Justifique. 
 

 
 
 
 
 
 

•sim 



Questão 6: O Curso no qual se graduou 

contribuiu para sua ascensão profissional e 

social? 
 

 

 
 
 
 

Questão 7: Você já realizou ou está realizando 

algum curso de pós-graduação. 

 
 
 
 
 
 
 

•sim 

 

 

 
 
 
 

Qual{is)? 

 
 
 
 
 
 
 

•sim 

 

 
 
 
 
 
 
 

•Cursos de aperfeiçoamento 
 

•Especialização 
 

•Mestrado 



Questão 8: Você conseguiu ingressar em 

atividade profissional referente ao curso 

realizado? 
 
 

 
 
 
 

De que Forma? 

 
 
 
 
 
 
•Sim 

 
 
 
 
 
 
 

•Concurso Público 
 

• Processo Seletivo 
 

•Abriu o próprio negócio 
 

•Não ingressaram 
 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 9: Se você não atua na área em que 

se graduou, assinale os motivos: 
 

 
 

•não conseguiu emprego; 
 
 

•conseguiu outra profissão mais 

rentável; 
 

•abandonou a área por identificar 

falta de Vocação; 
 

•Outros 



Total de Representantes da Sociedade Civil Organizada que responderam às questões = 

12 
 
 

Questão 1: Você acha que a Universidade  é 

importante para a cidade e região? Justifique. 
 
 
 
 

•Contribui com o crescimento 

cultural e econômico 
 

•Viabiliza uma melhor 

capacitação dos jovens 
 

•Gera muitos empregos 

 
 
 
 
 
 

Questão 2: Benefícios que a Universidade 

oferece à comunidade. 
 
 

•Geração de empregos 
 
 

•Capacitação de jovens para o 

mercado de trabalho 
 

•Divulgação do nome da cidade 
 
 

•Ações sociais em bairros 
 

 
 
 
 

Questão 3: Dê alguma sugestão de trabalho 

comunitário a ser realizado pela Faculdade na 

cidade e/ou  região. 
 
 
 

•Promover campanhas para a 

sustentabilidade 

 
 

•Promover campanhas 

preventivas nas áreas de saúde 



ANEXO II:  CONSOLIDAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS E ABERTAS 
 
 

A Avaliação Institucional é um mecanismo de suma importância,   no seio da 

Faculdade, como instrumento gerencial e pedagógico, assumindo    uma dimensão 

institucionalizada e processual, marcando um ponto de partida para a análise e reflexão acerca 

das reais necessidades da instituição. 

Para tanto, a Avaliação Institucional na Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador  Valadares  deixa  de  assumir  o  caráter  burocrático  e  controlador,  evidente  na 

maioria dos discursos sobre o processo de avaliação, para se focar nas questões de fundo que 

atingem diretamente o destino da Instituição, das pessoas que dela participam e da sociedade 

para a qual ela se organiza. 

Nesse contexto, não se pode contentar-se em apenas levantar dados e quantificá-los, 

embora sejam importantes indicadores, é fundamental que um processo avaliativo carregue em 

si, possibilidades de transformação qualitativa no processo educacional como um todo. 

As dimensões avaliadas pela avaliação Institucional, revelam tensões e interesses 

políticos só possíveis no combate das universidades, uma vez que as mesmas são consideradas 

como lócus ideal para a formação humana, diretamente relacionada com a vida das pessoas e 

do destino da sociedade. 

Muitos são os objetivos que se pode eleger, porém o objetivo que merece maior 

destaque é o de promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das pessoas da instituição. 

Nesta perspectiva todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum destes, se 

envolvem no processo  de Avaliação Institucional respondendo a questionários, participando de 

entrevistas, analisando documentos, discutindo as debilidades e fortalezas da Faculdade, 

apresentando  sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. 

Assim, na Instituição, a avaliação consiste em um processo permanente de elaboração, 

análise e de intervenção prática, que permite retroalimentar as   mais diversas atividades 

humanas/educativas  a qual se destina. 

Desta forma, este documento apresenta-se como relatório parcial deste processo 

apresentando o resultado da Avaliação Institucional-2013, permeado pela  Comissão Própria de 

Avaliação – CPA que vem trabalhado com empenho para o fortalecimento do processo de 

autoavaliação como instrumento para uma gestão democrática, legítima e transparente. 



I - CONSOLIDAÇÃO DAS QUESTÕES OBJETIVAS 

 
Na  faculdade  Presidente  Antônio  Carlos  de  Governador  Valadares,  foi  aplicado 

questionários em 336 alunos, 41 professores e 31 funcionários. 

 
a)  Foram considerados itens bem avaliados (resultado Ótimo ou bom apontados nos 

gráficos): 

 

Pelo  corpo docente:   Questões:01 Cumprimento  do Regimento  (normas institucionais que 

asseguram a boa execução das atividades fim da faculdade, ou seja a qualidade do ensino; 02 

Adequação da Matriz Curricular do curso garantindo aporte teórico e prático para a formação 

profissional; 03 Projeto Pedagógico do Curso integrando atividades teóricas e práticas 

necessárias  a formação humana e profissional; 10 Organização, Supervisão e Controle dos 

Estágios oferecendo  subsídios  à prática satisfatória, 11 Correspondência do Curso quanto à 

expectativa,  despertando  interesse     e  satisfação  para  o  desenvolvimento  educativo  de 

qualidade; 18 Eficiência no atendimento dos funcionários da biblioteca, promovendo satisfação 

e acesso ao acervo bibliográfico; 20 Eficiência no atendimento dos funcionários do RH, 

favorecendo  a  relação  interpessoal,  21  Atuação  do  coordenador  na  gestão  do  curso 

promovendo conhecimento e crescimento dos participantes; 24 Relacionamento entre alunos, 

professores, coordenadores e direção promovendo a interatividade como elementos norteador 

da prática educativa; 25 satisfação pessoal na atuação docente disponibilizando esforços na 

busca da excelência; 40 Cumprimento das obrigações trabalhistas; 41 Regularidade do 

pagamento dos salários. 

 
 

Pelo corpo discente: Questões: 01 cumprimento do Regimento e normas institucionais 

garantindo igualdade, com qualidade às atividades desenvolvidas; 02 Adequação da matriz 

curricular do curso; 03 projeto pedagógico do curso garantindo a integração curricular e a 

formação humana; 4  Cumprimento do Plano de Ensino (objetivos, conteúdos, sistemas de 

avaliação,  atividades)desenvolvendo  o  potencial  cientifico  e  o  pensamento  reflexivo;  5 

Compatibilidade da carga horária das disciplinas com o conteúdo revalidando a estrutura 

organizacional dos cursos; Atividades práticas vivenciada no curso( aulas práticas, visitas 

técnicas e trabalho de campo) aprimorando a articulação entre a faculdade e a sociedade;7 

Contribuição do curso na preparação para o exercício profissional , promovendo a produção do 

conhecimento de forma integrada, dinâmica e co-participativa;10 Organização,supervisão e 

controle dos estágios potencializando as atividades teóricas;11 Correspondência  do curso 

quanto  à  sua  expectativa  atendendo  a  demanda  profissional    e  social;17  Eficiência  no 



atendimento  dos  funcionários  da  secretaria  promovendo  acolhimento  e  orientação  aos 

discentes, 21 Atuação do coordenador na gestão do curso garantindo qualidade no 

desenvolvimento  do  processo  acadêmico,  23  Imagem  da  faculdade  na  sociedade  local 

buscando o desenvolvimento sustentável;24 Relacionamento entre alunos, professores, 

coordenadores e direção potencializando o desenvolvimento integrado; 38 atendimento às 

diferenças de qualquer natureza e às minorias (religiosa, política, econômica, racial, social, etc) 

garantindo a permanência do aluno na IES; 

 
 

Pelo corpo Técnico-administrativo:  Questões: 4 Eficiência no atendimento dos funcionários 

do setor financeiro(tesouraria); 16 regularidade do pagamento dos salários. 

 
 
B) foram considerados mal avaliados: ( resultado Regular, Fraco ou ruim apontado nos 

gráficos) 

 
 

Pelo corpo docente: Questões: 14 Atendimento a alunos carentes; 15 atendimento a alunos 

portadores de necessidades especiais; 29 Condições e adequação do laboratório especifico do 

curso; 32 qualidade e quantidade do acervo bibliográfico específico para o curso; 33 Qualidade 

do laboratório específico do curso. 

 
 

Pelo corpo discente:  Questões:14 atendimento a alunos carentes; 15 Atendimento a alunos 

portadores  de  necessidades  especiais;  28  Adequação  das  salas  de  aula  às atividades 

pedagógicas; 29 Condições e adequação dos laboratórios específicos dos cursos, 30 Qualidade 

de material  didático utilizado;  31 Condições e adequação  da biblioteca;  32  Qualidade e 

quantidade do acervo bibliográfico específico para os cursos; 33 qualidade do laboratório 

específico do curso;34 Qualidade de laboratório de informática, 35 disponibilidade de uso dos 

laboratórios de informática. 

 
 

Pelo corpo Técnico-administrativo: Questões: 2 atendimento a alunos portadores de 

necessidades especiais; 6 Clareza, eficiência e adequação da comunicação interna e externa; 9 

funcionamento, composição e atribuição do colegiado de cursos e do comitê de gestão; 10 

condições físicas dos prédios; 12 qualidade do(s) laboratórios(s) específico(s) do curso; 13 

qualidade do laboratório de informática 



CONSOLDAÇÃO GERAL DAS QUESTÕES OBJETIVAS 
 

 
 

1 – Itens bem avaliados ( resultado ótimo ou bom apontados nos gráficos) 
 

 Cumprimento do  Regimento e normas institucionais; 
 

 Adequação da matriz curricular dos cursos; 
 

 Projeto Político Pedagógico; 
 

 Organização. Supervisão e controle dos estágios; 
 

 Eficiência no atendimento dos funcionários da secretaria promovendo acolhimento e 

orientação discente 

 

2 - Itens mal avaliados ( resultado regular, fraco ou ruim apontado nos gráficos) 
 

 Atendimento a alunos carentes; 
 

 Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais; 
 

 Condições e adequação do laboratório específicos dos cursos; 
 

 Qualidade do acervo bibliográfico específico para cada curso; 
 

 Qualidade e disponibilidade do laboratório de informática; 
 

 
 
 

II – CONSOLDAÇÃO DAS QUESTÕES ABERTAS 

Curso: Engenharia de Produção 

 

1  Aspectos  positivos:  competência  docente,   qualidade  do  ensino(material  de  aula  e 

metodologia de trabalho),oferecimento e distribuição de horas de AACC.,adequação da grade 

curricular, qualidade do coordenador do curso, formação profissional, assistência   ao aluno, 

bom relacionamento entre os docentes e discentes 

2 Aspectos negativos: qualidade dos laboratórios, acervo bibliográfico, ausência de aulas 

práticas, ausência de ar condicionado nas salas, acesso para deficientes, acesso para deficientes, 

estrutura física da IES, falta de estacionamento, local para estágio; FIES. 

3Sugestões: Investimento em laboratórios específicos, melhorar a quantidade e a qualidade do 

acervo bibliográfico, trabalhar com mais   atividades práticas, promover maior número de 

visitas técnicas,  melhorar a infraestruturas da faculdade, melhorar e ampliar computadores de 

informática 

Curso: Educação Física 

1   Aspectos positivos: Qualidade dos professores, qualidade do Ensino (material de aula e 
 

metodologia de trabalho), grade curricular satisfatória, Coordenação atuante, curso respeitado 



no mercado de trabalho - Possibilidade de emprego, assistência ao aluno, bom relacionamento 

entre professores e alunos, atendimento dos funcionários, Compromisso dos professores, Curso 

dinâmico. 

2 Aspectos negativo: Qualidade dos laboratórios(equipamentos e tamanho); falta 

ginásio/quadra no campus, Falta de equipamentos para aulas prática, acervo bibliográfico 

insuficiente, qualidade da estrutura física, ausência de ar condicionado nas salas de aula, 

Metodologia de ensino deixando a desejar. 

3, Aspectos a serem melhorados: Investimento em laboratórios   e materiais específicos, 

ambiente para atividades práticas, acervo bibliográfico, melhorar e infraestrutura da IES, 

ampliar o FIES, investimento em palestras. 

 
 
Curso: Enfermagem 

 

 
 

1 Aspectos positivos: Qualificação dos professores, qualidade do coordenador, projetos fora da 

sala de aula., bom relacionamento entre professores, simpósios. 

2 Aspectos negativos: Qualidade dos laboratórios, Indisponibilidade do laboratório de 

informática, falta de atividades práticas, elevadores não funcionam em todos os andares. 

qualidade  da  estrutura  física,  falta  de  material  no  laboratório  de  anatomia,  professores, 

materiais necessários para aula pratica desqualificado, falta do FIES, preço da mensalidade, 

poucas horas de atuação no campo, materiais nas salas desqualificados 

3 Aspectos a serem melhorados: Investimento em laboratórios específicos(anatomia), 

qualificar professores, acervo bibliográfico, maior  número de  aulas práticas,  maior número 

de visitas técnicas, metodologia de ensino com aulas práticas, elevadores atendendo a todos os 

andares, disponibilizar o FIES. 

Curso: Tecnologia em Gestão Ambiental 
 

1 Aspectos positivos: Qualificação dos professores, qualidade do coordenador, curso 

dinâmico, localização da Instituição 

2 Aspectos negativos: Qualidade dos laboratórios, falta de atividades práticas, curso deixa a 

desejar para o mercado de trabalho, matriz curricular extensa para pouco tempo. 

3 Aspectos a serem melhorados: Reavaliar a carga horária e grade curricular do curso, maior 

número de aulas práticas. 

Curso: Farmácia 



1 Aspectos positivos: Qualificação dos professores, qualidade do coordenador, compromisso 

dos docentes, metodologia de ensino apropriada, preço da  mensalidade, disponibilidade e 

diálogo dos docentes, localização da Instituição, projetos fora da sala de aula 

2 Aspectos negativos: Laboratórios   específicos sem equipamentos   e materiais, acervo 

bibliográfico insuficiente, laboratório de informática inadequado, materiais necessários para 

aula pratica, preço da mensalidade, materiais nas salas desqualificados 

3 Aspectos a serem melhorados: Investimento em laboratórios específicos(equipamentos), 

acervo  bibliográfico,  melhorar  a  quantidade  de  qualidade  do     material  didático, 

disponibilização do laboratório de informática, melhorar a infraestruturas da faculdade, 

elevadores atendendo a todos os andares 

Curso: Administração 
 

1 Aspectos positivos: Qualificação dos professores,qualidade do ensino, valor da mensalidade, 

localização do campus,nota do MEC, carga horária adequada, coordenador qualificado, 

atendimento da secretaria, matriz curricular qualificada. 

2 Aspectos negativos: Desconforto das salas de aula, ausência de ar condicionado nas salas, 

falta de estrutura física, qualidade do laboratório, acervo bibliográfico, poucas atividades 

práticas, falta de estacionamento, qualificação de alguns professores, poucas visitas técnicas. 

3 Aspectos a serem melhorados: Estrutura física da faculdade e das salas de aula, laboratório 

de informática, capacitação de alguns professores, melhorar o número de aulas práticas e 

visitas  técnicas,  melhorar  a  metodologia  de  ensino  (aulas  mais  dinâmicas),  acervo  da 

biblioteca, FIES. 

Curso: Pedagogia 
 

1 Aspectos positivos: Qualificação dos professores,  coordenador qualificado, atendimento da 

secretaria e biblioteca, projetos interdisciplinares, relação professor aluno, qualidade do curso, 

estágio supervisionado, semana acadêmica. 

2 Aspectos negativos : Falta de estrutura física, qualidade do laboratório, acervo bibliográfico, 

qualificação de alguns professores. 

3 Aspectos a serem melhorados: Estrutura física da faculdade e das salas de aula, laboratório 

de informática, capacitação de alguns professores, melhorar o número de aulas práticas, acervo 

da biblioteca. 



CONSOLDAÇÃO GERAL DAS QUESTÕES ABERTAS 
 

 
 

1 Aspectos positivos: Qualificação dos professores, coordenador qualificado, preço da 

mensalidade, localização da Instituição, grade curricular satisfatória, assistência  ao aluno, bom 

relacionamento entre os docentes e discentes 

2 Aspectos negativos : Falta de estrutura física, qualidade do laboratório, acervo bibliográfico, 

qualificação de alguns professores 

2 Aspectos negativos : Falta de estrutura física, qualidade do laboratório, acervo bibliográfico, 

qualificação de alguns professores 

3 Aspectos a serem melhorados: Investimento em laboratórios específicos(equipamentos) e 

de informática, acervo bibliográfico, melhorar a quantidade de qualidade do  material didático, 

disponibilização do laboratório de informática, melhorar a infraestrutura da faculdade, 

capacitação de alguns professores. 

 
ANEXO III: DIAGNÓSTICO 

 
 

O Diagnóstico Institucional tem por objetivo a reestruturação e integração dos 

diferentes setores à visão, missão e políticas gerais unificadas e integradoras,  que induzam a 

um planejamento  de gestão, capazes de contribuir para o aprimoramento institucional como 

um  todo.  Sendo  este  de  fundamental  importância  para  que  se  conheça  o  que  existe  na 

Instituição e para que se uniformizem as iniciativas que já existem, multiplicando-se o que está 

dando certo e modificando-se o que não apresenta bons resultados. 

O diagnóstico desenvolvido pela IES baseou-se nas questões respondidas em cada 

dimensão, em indicadores institucionais e nas pesquisas quantitativas (questões objetivas e 

abertas) realizadas neste ciclo de Autoavaliação. 

Conhecendo-se a realidade institucional (pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças) possível se faz construir um plano de ação, que será um instrumento   de 

comprometimento com a melhoria institucional. 

A CPA procurou destacar  no diagnóstico os pontos que foram julgados pertinentes 

devido às informações coletadas nos diversos  instrumentos utilizados para análise da realidade 

institucional. De forma alguma, busca-se exaurir todos os pontos a serem colocados como 

metas. Há várias atividades que também merecem destaque no momento de se desenvolver o 

plano de ação, observadas pelos gestores e que precisam ser avaliadas e restruturadas 

continuamente. 



Esta  etapa,  representada  pelo  diagnóstico,  é  antes  de  tudo  um  orientador  dos 

destaques, levantados nos diferentes instrumentos de autoavaliação institucional. 

Foram considerados itens bem avaliados (resultado Ótimo ou bom apontados nos 

resultados): Pelo corpo docente: Cumprimento do Regimento normas institucionais que 

asseguram a boa execução das atividades fim da faculdade, ou seja a qualidade do ensino; 

Adequação da Matriz Curricular do curso, garante aporte teórico e prático para a formação 

profissional; Projeto Pedagógico do Curso, integra atividades teóricas e práticas necessárias  a 

formação humana e profissional; Organização, Supervisão e Controle dos Estágios, oferece 

subsídios à prática satisfatória e a formação profissional de qualidade; Correspondência do 

Curso quanto à expectativa, desperta interesse  e satisfação para o desenvolvimento educativo 

de qualidade; Eficiência no atendimento dos funcionários da biblioteca, promove satisfação e 

acesso ao acervo bibliográfico;  Eficiência no atendimento dos funcionários do RH,  favorece a 

relação interpessoal; Atuação do coordenador na gestão do curso, promove conhecimento e 

crescimento da qualidade acadêmica; Relacionamento entre alunos, professores, coordenadores 

e direção promove a interatividade como elementos norteador da prática educativa; Serviço de 

monitoria atendimento a alunos com dificuldades na disciplina, contribuindo para compreensão 

dos conteúdos, realização de trabalhos e obtenção de dados bibliográficos; Atividades 

extensionistas permitem a integração curricular à prática contribuindo a propagação de ações 

cidadãs voltada para o desenvolvimento da sociedade; Satisfação pessoal na atuação docente 

disponibiliza esforços na busca da excelência;   Cumprimento das obrigações trabalhistas 

despertando o comprometimento de todos Regularidade do pagamento dos salários possibilita 

o desenvolvimento de ações proativas. 

Foram considerados itens bem avaliados (resultado Ótimo ou bom apontados nos 

resultados)  Pelo  corpo  discente:  Cumprimento  do  Regimento  e  normas  institucionais 

garantindo igualdade, com qualidade às atividades desenvolvidas; Adequação da matriz 

curricular do curso garantindo a formação técnica, política e humana; Projeto pedagógico do 

curso garantindo a integração curricular e a formação profissional e humana; Cumprimento do 

Plano de Ensino (objetivos, conteúdos, sistemas de avaliação, atividades) desenvolvendo o 

potencial cientifico e o pensamento reflexivo; Compatibilidade da carga horária das disciplinas 

revalidando o conteúdo a estrutura organizacional dos cursos; Atividades práticas vivenciada 

no curso aulas práticas, visitas técnicas e trabalho de campo, aprimorando a articulação entre a 

faculdade e a sociedade; Contribuição do curso na preparação para o exercício profissional 

promovendo a produção do conhecimento de forma integrada, dinâmica e co-participativa; 

Organização, supervisão e controle dos estágios potencializando as atividades teóricas; 

Correspondência do curso quanto à sua expectativa atendimento a demanda profissional   e 



social;  Eficiência no atendimento dos funcionários da secretaria promovendo acolhimento e 

orientação aos discentes;  Atuação do coordenador na gestão do curso garantindo qualidade no 

desenvolvimento do processo acadêmico; Imagem da faculdade na sociedade local possibilita 

confiança e acolhimento do mercado de trabalho;  Relacionamento entre alunos, professores, 

coordenadores e direção potencializa as relações interpessoais e estimula a participação; 

Atendimento às diferenças de qualquer natureza e às minorias (religiosa, política, econômica, 

racial, social, etc) garante um clima de respeito às individualidades e a permanência do aluno 

na IES; 
 

Foram considerados itens bem avaliados (resultado Ótimo ou bom apontados nos 

resultados) Pelo corpo Técnico-administrativo: Eficiência no atendimento dos funcionários do 

setor financeiro (tesouraria) permite um clima  de satisfação;  Regularidade do pagamento dos 

salários  traz satisfação e permite ações proativas. Boas condições de trabalho; 

Funcionários capacitados; 
 

Foram considerados mal avaliados (resultado Regular, Fraco ou ruim apontado nos 

gráficos) Pelo corpo docente: Atendimento a alunos carentes; Atendimento a alunos portadores 

de necessidades especiais; Condições e adequação dos laboratórios específicos dos cursos; 

Qualidade e quantidade do acervo bibliográfico específico para o curso. 

Foram considerados mal avaliados (resultado Regular, Fraco ou ruim apontado nos 

gráficos) Pelo corpo discente: Atendimento a alunos carentes; Atendimento a alunos portadores 

de necessidades especiais;  Adequação das salas de aula às  atividades pedagógicas (condições 

do mobiliário e climáticas);  Condições e adequação dos laboratórios específicos dos cursos; 

Qualidade de material didático utilizado( recursos audiovisuais);  Condições  e adequação da 

biblioteca;  Qualidade  e  quantidade    do  acervo  bibliográfico  específico  para  os  cursos; 

Qualidade do laboratório específico do curso; Qualidade de laboratório de informática; 

Disponibilidade de uso dos laboratórios de informática. 

Foram considerados mal avaliados (resultado Regular, Fraco ou ruim apontado nos 

gráficos) Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais; Clareza, eficiência e 

adequação da comunicação interna e externa; Funcionamento, composição e atribuição do 

colegiado de cursos e do comitê de gestão; Condições físicas dos prédios; Qualidade do(s) 

laboratórios(s) específico(s) do curso.  Qualidade do laboratório de informática. 



I -CONSOLDAÇÃO GERAL DAS QUESTÕES OBJETIVAS 
 

1 - Itens bem avaliados ( resultado regular, fraco ou ruim apontado nos resultados) 
 

Dimensão Fortalezas 
 

(Itens bem avaliados) 

1ª Dimensão : Cumprimento do  Regimento e normas institucionais; 

2ª Dimensão : Adequação da Matriz Curricular do Curso; 
 

Projeto Político Pedagógico adequado às necessidades; 
 

Cumprimento do Plano de Ensino (objetivos, conteúdos, sistema de 

avaliação, atividades); 

Compatibilidade da carga horária das disciplinas com o conteúdo; 

Contribuição do curso na preparação para o exercício profissional;. 

Adequação da metodologia de ensino ao processo ensino- 

aprendizagem; 

Correspondência do Curso quanto à sua expectativa; 

Atendimento da Faculdade às demandas da sociedade 

4ª Dimensão : Eficiência no atendimento dos funcionários da Secretaria; 
 

Eficiência no atendimento dos funcionários da Biblioteca; 
 

Eficiência  no   atendimento   dos   funcionários   do   setor   financeiro 
 

(Tesouraria); 
 

Eficiência no atendimento dos funcionários do RH; 

Atuação do coordenador na gestão do curso; 

Clareza, eficiência e adequação da comunicação interna e externa; 

Imagem da Faculdade na sociedade local. 

5ª Dimensão : Relacionamento entre alunos, professores, coordenadores e direção; 
 

Satisfação pessoal como aluno da Faculdade; 

8ª Dimensão : Contribuição da avaliação docente para a melhoria do processo ensino- 
 

aprendizagem; 
 

Contribuição da Avaliação Institucional para a melhoria do Ensino e da 
 

Faculdade. 



 

9ª Dimensão : Atendimento às diferenças de qualquer natureza e às minorias 
 

(religiosa, política, econômica, racial, social, etc.) 

10ª Dimensão : Cumprimento das obrigações trabalhistas; 
 

Regularidade do pagamento dos salários 

 
 

2 - Itens mal avaliados ( resultado regular, fraco ou ruim apontado nos resultados) 
 

Dimensão Fragilidade 
 

(Itens mal avaliados) 

Sugestões 
 

(possibilidades para 

melhoria) 

2ª Dimensão 
 

2ª Dimensão 

-Atividades  práticas  vivenciadas  no  Curso 
 

(aulas práticas, visitas técnicas e trabalho de 

campo; 

Organização, supervisão e controle dos 

estágios; 

Participação do aluno em projetos de 

extensão; 

Adequação dos projetos e/ou cursos de 

extensão às demandas da sociedade; 

Aumentar  a  oferta  de  aulas 
 

práticas, visitas técnicas e 

trabalho de campo; 

Fortalecer a organização do 

estágio   com 

acompanhamento  no  campo 

de estágio; 

Ampliar os projetos de 

extensão, por curso. 

Divulgar para  a comunidade 

externa  a  importância  dos 

projetos sociais da Faculdade; 

Criar  oportunidades para 

discutir com mais frequência 

às práticas pedagógicas e a 

articulação  entre  os  projetos 

de extensão, atividades 

práticas e teorias; 

Reforçar o tripé ensino x 

pesquisa x extensão; 

Analisar e divulgar os 

resultados dos cursos de 

extensão  iniciação  cientifica 

e       seus       impactos       no 



 

  desenvolvimento 
 

local/regional. 

3ª Dimensão Atendimento a alunos carentes; 
 

Atendimento a alunos portadores de 

necessidades especiais; 

Rever política de bolsas; 
 

Melhorar  ambiência  física 

para atendimento aos 

portadores de necessidades 

especiais. 

6ª Dimensão Funcionamento, composição e atribuição do 
 

colegiado de curso e do comitê de gestão; 

Participação de representantes do corpo 

discente nas decisões do Colegiado de curso. 

Divulgar   para   comunidade 
 

interna  sobre funcionamento, 

composição e atribuição do 

colegiado  de  curso  e  do 

comitê de gestão; Divulgar 

amplamente os documentos 

oficiais – PPC e PDI. 

7ª Dimensão Adequação  das  salas  de  aula  às  atividades 
 

pedagógicas; 
 

Condições e adequação do laboratório 

específicos dos cursos; 

Qualidade do material didático utilizado; 

Condições e adequação da Biblioteca; 

Qualidade e quantidade do acervo 

bibliográfico específico para o(s) curso(s); 

Qualidade  do(s)  laboratório(s)  específico(s) 

do curso; 

Qualidade do laboratório de informática; 

Disponibilidade  de  uso  dos  laboratórios  de 

informática. 

Adequar  as  salas  de  aula, 
 

principalmente, no que se 

refere ao clima e mobiliário; 

 
 

Investir na quantidade e 

qualidade dos  equipamentos; 

Melhorar a política de 

renovação do acervo 

bibliográfico; 

Adquirir mais equipamentos 

de informática e melhorar a 

sua qualidade. 

9ª Dimensão Atuação do Núcleo de Atendimento ao 
 

Estudante. 

Ampliar horário de 
 

atendimento do setor 



I I-CONSOLDAÇÃO DAS QUESTÕES  DISSERTATIVAS 
 

Responderam as questões abertas (escritas): o corpo docente, o corpo discente, o corpo técnico- 

administrativo, egressos  e representantes da sociedade civil organizada 

Corpo Docente e Corpo Discente 
 

Total de alunos que responderam ao questionário= 336 
 

Total de professores que responderam ao questionário = 41 
 

 
 

QUESTÕES RESULTADOS CONSOLIDADOS 

(corpo docente, corpo discente) 

Questão 1. 
 

Aspectos positivos 

referentes ao seu 

Curso e à Instituição. 

Adequação da matriz curricular dos cursos; Atuação do coordenador 
 

na gestão do curso (qualificação); Professores capacitados; 

Relacionamento entre diretores, coordenadores, professores, 

funcionários e alunos; Localização das instituição; Desenvolvimento 

de  projetos  sociais;  Semanas  acadêmicas;  cumprimento  das 

obrigações legais (pagamento em dia, resilições); Reconhecimento 

profissional pela sociedade; Satisfação pessoal como aluno da 

Faculdade; Eficiência no atendimento dos funcionários da Secretaria, 

biblioteca, financeiro e RH; 

Questão 2. 
 

Aspectos negativos 

referentes ao(s) curso(s) 

em que estuda e/ou atua e 

à Instituição 

Atividades  práticas  vivenciadas  nos  cursos  (visitas  técnicas,  aulas 
 

práticas, trabalho de campo); Condições físicas do prédio(qualidade 

do  mobiliário  das  salas),  Ausência    de  estacionamento;  Falta  de 

quadra      poliesportiva no prédio); Qualidade dos laboratórios 

específicos dos cursos; Qualidade e disponibilidade dos laboratórios 

de informática; Condições e adequação da Biblioteca; Qualidade e 

quantidade do acervo bibliográfico. 

Questão 3 . 
 

Sugestões do que pode 

ser feito para 

melhorar a qualidade de 

seu curso e da Instituição 

em geral. 

Incentivar a pesquisa;  Melhorar a infraestrutura e os laboratórios; 
 

Ampliar as atividades práticas; oferecer mais cursos de extensão; 

Melhor infraestrutura e acervo da biblioteca; Convênios para estágio 

remunerado;  Comunicação  interna  e  externa  da  faculdade; 

Adequação das salas de aula às atividades pedagógicas/condições 

climáticas das salas de aula (ar condicionado), condição das carteiras; 

melhorar a quantidade de qualidade do material didático, data show, 

caixas de som, Xerox; 



Corpo Técnico-Administrativo 

Total de funcionários que responderam às questões= 31 
 

QUESTÕES RESULTADOS CONSOLIDADOS 

((corpo técnico-administrativo) 

Questão 1. 
 

Aspectos  positivos 

referentes ao  setor em 

que trabalha e à 

Instituição. 

 
Pagamento em dia; Boas condições de trabalho; Interação entre os 

setores; Segurança; Funcionários capacitados; Clima organizacional 

positivo; 

Questão 2. 
 

Aspectos negativos 

referentes ao setor em 

que trabalha e à 

Instituição. 

Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais; 
 

Clareza, eficiência e adequação da comunicação interna e externa; 

Condições  físicas  dos  prédios;  Qualidade  do(s)  laboratórios(s) 

específico(s) do curso; Qualidade do laboratório de informática. 

Questão 3 . 
 

Sugestões do que pode 

ser feito para melhorar a 

qualidade  de  seu  curso 

ou  setor  da  Instituição 

em geral. 

Aumentar a oferta de cursos de capacitação; Melhorar as condições 
 

físicas   para   atendimento   a   alunos   portadores   de   necessidades 

especiais; Clareza na comunicação interna e externa; Investir na 

qualidade dos laboratórios. 

 

Egressos dos cursos 
Total de egressos que responderam às questões= 86 

QUESTÕES RESULTADOS CONSOLIDADOS 

(Egressos dos cursos) 

Questão 1. 
 

Aspectos positivos 

referentes ao curso da 

Faculdade no qual se 

graduou. 

Qualidade de ensino; Bons professores; Coordenações e direção 
 

eficientes e acessíveis; Adequação da grade curricular; credibilidade 

da instituição; Preparação para o mercado de trabalho; Possibilidade 

de estágio. 

Questão 2. 
 

Aspectos negativos 

Infraestrutura; Biblioteca, pesquisa; extensão (palestras, cursos, 
 

seminários); Convênios para estágio remunerados; 



 

referentes ao curso da 
 

Faculdade no qual se 

graduou. 

pouca oferta de cursos de  extensão e pós-graduação. 

Questão 3. 
 

Segundo a sua visão, o 

que poderia ser feito para 

melhorar a qualidade de 

seu curso e da Instituição 

em geral? 

Melhorar as condições e acervo da biblioteca; Incentivar a realização 
 

de pesquisas; Melhorar a estrutura física; realizar mais cursos de 

extensão;  melhor oferta de pós-graduação Ampliar os estágios; 

Ampliar e melhorar os laboratórios; Melhoras atividades práticas e 

visitas técnicas. 

Questão 4 
 

Sua formação foi 

apropriada para o 

exercício da profissão? 

Se a resposta for 

negativa, cite até três 

aspectos a serem 

alterados no currículo ou 

no processo 

ensino/aprendizagem. 

Dos egressos consultados, responderam: 
 

Sim= 76,35% 

Não= 23,65% 

 
 
- Melhorar a oferta da pós-graduação 

 

- Melhorar a estrutura física e os laboratórios. 
 

- Investir nas atividades de extensão. 

Questão 5. 
 

O seu curso motivou-o a 

procurar a realização de 

novos estudos na área em 

que se formou? 

Justifique. 

Dos egressos consultados, responderam: 
 

Sim= 67,25% 

Não= 32,75% 

 
 
Para manter-se atualizado 39,84% 

 

- Para dar sequência aos estudos com um curso de especialização. 
 

32,16% 
 

- Incentivo de alguns professores. 28%0 

Questão 6. 
 

O Curso no qual se 

graduou contribuiu para 

sua ascensão profissional 

e social? 

Dos egressos consultados, responderam: 
 

Sim= 71,75% 

Não= 28,25% 



 

Questão 7. 
 

Você já realizou ou está 

realizando algum curso 

de pós-graduação. 

Qual(is)? 

Dos egressos consultados, responderam: 
 

Sim= 57% 

Não= 43% 

 
 

Cursos de aperfeiçoamento= 35% 

Especialização= 60% 

Mestrado= 5% 

Questão 8. 
 

Você conseguiu ingressar 

em atividade profissional 

referente ao curso 

realizado? 

. Sim. 
 

. Não 
 

. De que forma? 

Dos egressos consultados, responderam: 
 

Sim= 55% 

Não= 45% 

Por meio de: 

Concurso Público= 35,40% 

Processo Seletivo= 19,60% 

Abriu o próprio negócio= 15% 

Não ingressaram= 35% 

Questão 9. 
 

Se você não atua na área 

em que se graduou, 

assinale os motivos: 

. não conseguiu emprego; 
 

. conseguiu outra 

profissão mais rentável; 

. abandonou a área por 

identificar falta de 

Vocação; 

. Outros 

Dos egressos consultados, responderam: 
 

Não conseguiu emprego= 37% 
 

Conseguiu outra profissão mais rentável= 23% 

Abandonou a área= 10% 

Outros= 30% 

 

Representantes da Sociedade Civil Organizada 

 
Total de Representantes da Sociedade Civil Organizada que responderam às questões = 12 

QUESTÕES RESULTADOS CONSOLIDADOS 

(Sociedade Civil Organizada) 

Questão 1. Dos representantes da sociedade civil consultados todos responderam 



 

Você acha que 
 

a Universidade é 

importante para a cidade 

e região? Justifique. 

que a Faculdade é de sua importância para o desenvolvimento da 
 

região. 
 

Contribui com o crescimento cultural e econômico= 15% 

Viabiliza uma melhor capacitação dos jovens= 30% 

Gera muitos empregos= 55% 

Questão 2. Benefícios 
 

que 
 

a Universidade oferece à 

comunidade. 

Geração de empregos= 55% 
 

Capacitação de jovens para o mercado de trabalho= 20% 

Divulgação do nome da cidade= 15% 

Ações sociais em bairros= 10% 

Questão 3. 
 

Dê alguma sugestão de 

trabalho comunitário a 

ser 

realizado pela 

Faculdade na cidade 

e/ou região. 

Promover campanhas para a sustentabilidade=20% 
 

Promover campanhas preventivas nas áreas de saúde =35% 

Promover e divulgar eventos culturais e esportivos para a 

comunidade= 45% 

 
 

I I-ASPECTOS A SEREM MELHORADOS (INVESTIMENTOS) 
 

2ª Dimensão: atividades práticas vivenciadas no curso (aulas práticas, visitas técnicas e 

trabalho de campo); 

2ª Dimensão: Projetos de extensão que atenda a demanda social; 
 

2ª Dimensão: Qualidade do ensino/metodologias de trabalho pouco inovadoras; 
 

2ª Dimensão: convênio para estágios remunerados; 
 

4ª Dimensão: Comunicação interna e externa da Faculdade; 
 

6ª Dimensão: Maior divulgação sobre funcionamento, composição e atribuição do colegiado de 

curso e do comitê de gestão. 

Melhorar a participação de representantes do corpo discente nas decisões do Colegiado de 

curso; 

7ª Dimensão: Investimento na qualidade material e física dos laboratórios específicos e de 

informática; adequar e atualizar equipamentos dos mesmos; 



7ª Dimensão: Ampliar cabines individuais na biblioteca; salas para estudo em grupo, sala de 

multimídia,    espaços de leitura e pesquisa, acervo, periódicos e de referência adequando às 

necessidades dos estudantes; 

7ª Dimensão: melhorar a quantidade de qualidade do material didático, data show,  caixas de 

som, Xerox; 

7ª Dimensão: adequação das salas de aula às atividades pedagógicas/condições climáticas das 

salas de aula (ar condicionado), condição das carteiras; 

7ª Dimensão: disponibilização do laboratório de informática, ampliação e qualificação de 

equipamentos,  condições da internet para atender a todos os andares; 

7ª Dimensão: melhorar a infraestrutura da faculdade, condições climáticas das salas, área de 

convivência, quadra poliesportiva, estacionamento, quantidade de laboratórios, elevadores 

insuficientes e com problemas, auditório, acessibilidade para deficientes; 

9ª Dimensão: Núcleo de atendimento aos estudantes: acompanhamento a estudantes com 

dificuldades e  estudantes carentes; 

9ª Dimensão: Investir e divulgar em alternativa de financiamento estudantil (FIES)  a fim de 

incentivar a permanência dos estudantes; 

 
ANEXO IV 

 
 

Pesquisa com Egressos 

1- Cite três aspectos positivos referentes ao curso da UNIPAC no qual graduou? 
 

 
 
 
 
 
 

2- Cite três aspectos negativos referentes ao curso da UNIPAC no qual graduou? 
 

 
 
 
 
 
 

3- Segundo sua visão, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade do curso no qual se 

graduou e da Instituição como um todo? 
 

 
 
 
 
 
 

4- Sua formação foi apropriada para o exercício da profissão? Se a resposta for negativa cite 

três aspectos a serem alterados no currículo ou no processo ensino/aprendizagem. 



 

 
5- O seu curso motivou-o a procurar a realização de novos estudos na área em que se formou? 

Justifique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- O curso no qual se graduou contribui para sua ascensão profissional e social? 
 

 
 
 
 
 
 

7- Você já realizou ou está realizando algum curso de pós-graduação? Qual? 
 

 
 
 
 
 
 

8- Você conseguiu ingressar em atividades profissional  referente ao curso realizado? 

(  )Sim (  )Não   (  )De que forma? 
 

 
 

9- Se você não atua na área em que se graduou, assine os motivos. 

(  ) Não conseguiu emprego. 

(  ) Conseguiu outra profissão mais rentável. 

(  ) Abandonou a área por identificar falta de vocação. 

(  ) Outros 
 

 
 

SÍNTESE DA PESQUISA COM EGRESSOS 

 
A Avaliação Institucional na Faculdade tem como finalidade apresentar um conjunto 

de  informações  devidamente  organizadas  de  forma  auxiliar  no  processo  de  tomadas  de 

decisões, com o propósito de conhecer, transformar e melhorar as ações educativas com vistas, 

a melhorias da qualidade do ensino. 

Assim a CPA – Comissão Própria de Avaliação,  cumprindo com o Programa de 

Avaliação  do  Egresso  (PAE)    realizou,  no  período  de  setembro  a  outubro  de  2014  uma 

avaliação  com egressos da instituição com  a finalidade de prover sistematicamente a mesma 

de instrumentos para a melhoria e aperfeiçoamento de seu processo educacional, buscando 

interagir ações administrativas e acadêmicas para alcance de suas finalidades. 



Nesta pesquisa o egresso foi convidado a   responder  as seguintes questões: Aspectos 

positivos referentes ao curso da Faculdade no qual se graduou;  aspectos negativos referentes 

ao  curso  da  UNIPAC  no  qual  graduou;  aspectos  que  deve  se  alterados  para  melhorar  a 

qualidade do curso no qual se graduou e da Instituição como um todo;  se a formação foi 

apropriada para o exercício da profissão  se a resposta for negativa cite três aspectos a serem 

alterados no currículo ou no processo ensino/aprendizagem; O curso motivou-o a procurar a 

realização de novos estudos na área em que se formou? Justifique; O curso no qual se graduou 

contribui para sua ascensão profissional e social; Você já realizou ou está realizando algum 

curso de pós-graduação? Qual?; Você conseguiu ingressar em atividades profissional  referente 

ao curso realizado: Sim, Não ,De que forma? ;Se você não atua na área em que se graduou, 

assine os motivos: Não conseguiu emprego, Conseguiu outra profissão mais rentável, 

Abandonou a área por identificar falta de vocação, Outros. 

O instrumento foi colocado no site institucional e enviado através de email para 230 

estudantes,  destes  86  responderam  prontamente  as  questões,  ficando  assim  o  resultado: 

aspectos positivos referentes ao curso da Faculdade no qual se graduou: Qualidade de ensino; 

Bons professores; Coordenações e direção eficientes e acessíveis; Adequação da grade 

curricular; credibilidade da instituição; Preparação para o mercado de trabalho; Possibilidade 

de estágio.   Aspectos negativos referentes ao curso da Faculdade no qual se graduou: 

infraestrutura; Biblioteca, pesquisa; extensão (palestras, cursos, seminários); Convênios para 

estágio remunerados; pouca oferta de cursos de  extensão e pós-graduação. o que poderia ser 

feito para melhorar a qualidade de seu curso e da Instituição em geral: Melhorar as condições e 

acervo da biblioteca; Incentivar a realização de pesquisas; Melhorar a estrutura física; realizar 

mais cursos de extensão;  melhor oferta de pós-graduação Ampliar os estágios; Ampliar e 

melhorar os laboratórios; Melhoras atividades práticas e visitas técnicas. Se a  formação foi 

apropriada para o exercício da profissão,  dos egressos avaliados 76,35% responderam  sim e 

23,65% responderam não. Quanto aos aspectos a serem alterados no currículo ou no processo 

ensino/aprendizagem para melhorar o exercício da profissão: Melhorar a oferta da pós- 

graduação, Melhorar a estrutura física e os laboratórios, Investir nas atividades de extensão. Se 

curso  motivou-o  a  procurar  a  realização  de  novos  estudos  na  área  em  que  se  formou 

67,25%responderam que sim e 32,75 responderam que não; Se o   curso no qual se graduou 

contribuiu para sua ascensão profissional e social 71,75% responderam que sim e 28,25% 

responderam que não. Se  já realizou ou está realizando algum curso de pós-graduação 57% 

dos egressos responderam sim e 43% responderam não, destes 37%    realizaram Cursos de 

aperfeiçoamento,  60%  realizaram  curso  de  Especialização  e    3%  realizaram  o  Mestrado. 

Quanto ao iingresso em atividade profissional referente ao curso realizado  70% responderam 



sim e 30%  responderam não.  Sobre  qual  o motivo   que não atua  na área  em que se graduou, 

dos que responderam não 37%  Não conseguiu emprego,  23%  Conseguiu outra  profissão  mais 

rentável,  10%  Abandonou a área  e 30%  responderam Outros. 

 ANEXO V:  Cronograma da Execução da Autoavaliação: Ciclo 2013/2014 
 

Março 2013 – Inserção do Relatório Final de Autoavaliação, ciclo 2010/2012, no sistema e- 

MEC.Abril a junho 2013 – Realização da Meta-Avaliação referente ao ciclo avaliativo 

2010/2012 por meio de reuniões, seminários, etc. Revisão e reformulação das questões a 

serem aplicadas na comunidade acadêmica. Revisão do Projeto de Avaliação Institucional 

Interna. Realização da Avaliação Docente referente ao 1º semestre de 2013. 

Agosto e setembro/ 2013 – Sensibilização da Comunidade Acadêmica para a realização do 

ciclo avaliativo 2013/2014. Análise de documentos institucionais, incluindo o PDI, para 

levantamento de dados das dimensões, com ênfase no Eixo 1 proposto no Projeto de 

Autoavaliação.Outubro a dezembro 2013 - Aplicação dos questionários on-line (questões 

objetivas e abertas) em toda comunidade acadêmica. Continuação da análise de documentos 

institucionais para levantamento de dados do Eixo 1. Realização da Avaliação Docente 

referente ao 2º semestre de 

2013.  Revisão  do  Projeto  de  Autoavaliação  de  acordo  com  o  Instrumento  de  Avaliação 
 

Institucional Externa 2013 CONAES/INEP. 
 

Fevereiro a março/2014 – Redação do Relatório Parcial ciclo 2013/2014. Inserção do relatório 
 

Parcial no sistema e-MEC. 
 

Maio/2014 - Consolidação das questões on-line respondidas pela comunidade acadêmica no 

final de 2013. Análise dos resultados levantados. Validação da nova versão do Projeto de 

Autoavaliação pelo Comitê de Gestão. Início da pesquisa com egressos. 

Junho/2014 – Apresentação dos resultados parciais à comunidade acadêmica, por meio de 

reuniões, seminário e outros, e discussão dos mesmos. Realização da Avaliação Docente 

referente ao 1º semestre de 2014.Agosto a outubro 2014 – Análise de comentos institucionais 

para levantamento de dados referentes às dimensões dos Eixos 2 a 5. Consolidação e análise 

dos dados levantados nas dimensões dos citados Eixos. Realização da Avaliação Docente 

referente ao 2º semestre de 

2014. 

Novembro e Dezembro: Consolidação e análise da pesquisa com egressos. Redação do Relatório 

Integral l. Apresentação do relatório Integral à administração da Faculdade e à comunidade 

acadêmica, por meio de reuniões e de seminário(s). Meta-Avaliação. Diagnóstico e proposição 

de metas e ações a partir dos resultados da Autoavaliação, ciclo 2013/2014 

Fevereiro 2015 – Complementação e Revisão do Relatório Integral. 

Março 2015 – Inserção do Relatório Final no sistema e-MEC. 



 


