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1 INTRODUÇÃO 

 

Este é o Relatório Parcial 2021 da Comissão Própria de Avaliação da FASASETE, 

referente ao Ciclo Avaliativo 2020-2021. Essencialmente ele apresenta, além deste elemento 

introdutório: 

- a metodologia empregada nas pesquisas realizadas; 

- os resultados das pesquisas realizadas no ciclo avaliativo da CPA/FASASETE 

2018-2020, de maneira sintética e conclusiva, conforme os Eixos e Dimensões pertinentes; 

- a análise integrativa e crítica dos resultados obtidos e informações coletadas no 

período, realizando-se discussão capaz de resultar em diagnóstico que sumaria os avanços 

obtidos e os desafios identificados referentes ao processo de realização concreta do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional e à satisfação dos 

Eixos e Dimensões explicitados anteriormente; 

- o plano de ações proposto a partir da análise apresentada. 

A necessidade social identificada através de fontes secundárias (órgãos oficiais) e 

egressos do Ensino Médio, do Norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri 

e Sul da Bahia, advinda da grande demanda de pessoas que não têm oportunidade de ingressar 

em curso superior, levou um grupo de professores, com ampla experiência em educação 

superior, a propor a construção de um novo tempo para o Ensino Superior na Região Norte 

Mineira. Dessa parceria, surgiu o Instituto Educacional Santo Agostinho e suas Faculdades, que 

em 2020 ocorreu a transferência da mantenedora para ESMC – Educação Superior Ltda e suas 

Faculdades. 

A Faculdade de Direito Santo Agostinho – FADISA, Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas Santo Agostinho – FACISA, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo 

Agostinho – FACET, Faculdade de Saúde e Desenvolvimento Humano Santo Agostinho – FS 

e o Instituto Superior de Educação Santo Agostinho - ISA em Montes Claros/MG, a Faculdade 

Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE, em Sete Lagoas/MG, Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA, a Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista – FASAVIC, em Vitória da Conquista/BA, a Faculdade Santo Agostino de Itabuna 

– FASAI, e o Instituto de Educação Superior Santo Agostinho – IESA em Itabuna/BA. Esta 

configuração esteve em vigor até o mês de outubro de 2018, quando foi oficializado pelo 
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Ministério da Educação a unificação das mantidas localizadas no município de Montes 

Claros/MG, que passou a contar com um única Instituição, Faculdade Santo Agostinho (FASA). 

Em meados do ano de 2019 o então Instituto Educacional Santo Agostinho – IESA, 

que, conforme afirmado anteriormente em 2020 ocorreu a transferência da mantenedora para 

ESMC – Educação Superior Ltda e suas instituições mantidas, Faculdade Santo Agostinho – 

FASA (unidade Montes Claros), Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 

(unidade Sete Lagoas), Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA 

e Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC (unidade Vitória da 

Conquista), Faculdade Santo Agostino de Itabuna – FASAI, e o Instituto de Educação Superior 

Santo Agostinho – IESA (unidade Itabuna), foram incorporados pelo Grupo Afya Educacional, 

nascido da união entre NRE Educacional com a Medcel. 

A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE, mantida pela ESMC 

Educação Superior Ltda., pessoa jurídica de direito privado, registrada no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas sob o número 34.726.668/0001-32. Foi constituída sob a natureza jurídica 

de sociedade empresária limitada, segundo seu Contrato Social registrado na MM Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais, sob NIRE nº 31211445571, em data de 22 de outubro 

de 2019. Está localizada no município de Montes Claros/MG à Avenida Osmani Barbosa, 937, 

bairro JK – CEP 39404-006. 

A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - FASASETE é credenciada pelo 

Ministério da Educação, pela Portaria n° 3.044, de 26 de dezembro de 2001 (D.O.U 

27/12/2001), e Recredenciada pela Portaria n° 1.449, de 12 de dezembro de 2016 (D.O.U 

13/12/2016). Está situada na Rua Atenas, 237 - bairro Jardim Europa, Sete Lagoas/MG, telefone 

de contato: 31-.37718178. 

Dispõe de infraestrutura e tecnologia de ponta, dotada de amplas e confortáveis 

salas de aulas, laboratórios de informática, excelentes espaços para atendimento da comunidade 

acadêmica, biblioteca mais atualizada da região, na área do Direito, além de auditório e área de 

convivência. Toda a estrutura da FASASETE é rigorosamente normatizada e procedimentos 

estabelecidos, sempre com vistas a proporcionar maior conforto e segurança às comunidades 

interna e externa. 

As atividades de extensão possuem seu desenvolvimento voltado para a necessidade 

de formar um profissional atento à realidade e às demandas sociais. Envolvem a proposição de 
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atividades diversas, de natureza acadêmica, científica, profissional, social, cultural, artística e 

desportiva, direcionadas à comunidade e capazes de contribuir para o desenvolvimento desta. 

Destacam-se, nesse contexto, as ações comunitárias, de responsabilidade social e de prestação 

de serviços, bem como a promoção de eventos que assegurem bagagem cultural e possibilidades 

de troca de saberes à sociedade. 

A FASASETE oferece o curso de Direito pautada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, conforme Resoluções n.º 9, de 29 de setembro de 2004 e nº 11 de 11 de março de 

2002, do Ministério da Educação. Credenciada pela Portaria MEC n.º 410 de 12 de abril de 

2011, publicada no Diário Oficial da União em 14 de abril de2011.  

O Curso de Direito é autorizado pela Portaria MEC nº 55, 01 de junho de 2011, 

publicada no Diário Oficial da União de 02 de junho de 2011, e reconhecido pela Portaria MEC 

sob o nº 412, de 26 de agosto de 2016 e publicado no Diário Oficial da União em 29 de agosto 

de 2016. Instituição de Ensino Superior de caráter privado, com sede em Sete Lagoas, na Rua 

Atenas, nº 237, Bairro Glória, telefone (31) 3771-8178, CEP 35701-281, na cidade de Sete 

Lagoas, Minas Gerais. 

A CPA/FASASETE possui como base o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Programa de Avaliação Institucional Santo 

Agostinho (PAISA), que segue as diretrizes, atendendo aos cinco eixos do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), a saber: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação 

Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; Eixo 3 – Políticas Acadêmicas; Eixo 4 

– Políticas de Gestão e Eixo 5 – Infraestrutura. Por meio desses eixos, torna-se possível levantar 

dados, planejar e executar medidas de intervenção institucional no sentido de aprimorar a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem, em diálogo direto com a missão previamente 

definida.   

A CPA/FASASETE é composta por todos os segmentos da comunidade acadêmica, 

discente, docente, técnico administrativo e membro da sociedade civil. Em seu regulamento, no 

capítulo II, Art. 2.º, incisos I, IV e V, os membros são designados pela direção, nos incisos II e 

III, os membros discentes, docentes e técnico administrativos são eleitos pelos seus pares, como 

consta em redação.  

A Comissão Própria de Avaliação da FASASETE se mobiliza para oferecer aos 

discentes, docentes e colaboradores da faculdade melhores condições para o pleno 
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desenvolvimento das suas atividades.  Concebe a CPA–FASASETE que a Autoavaliação 

Institucional oportuniza a reflexão crítica sobre diferentes dimensões que constituem a vida da 

faculdade. A leitura criteriosa e orientada da realidade fomenta a construção de conhecimentos 

e a produção de diretrizes para a tomada de decisão.  

Desse modo, assume seu papel político e técnico para a construção e consolidação 

da cultura avaliativa como prática educativa. E exige uma dinâmica de práticas avaliativas 

sustentada na construção de relações de cooperação entre os diferentes segmentos da Faculdade, 

com vistas a favorecer não só o compartilhamento de informações, mas principalmente a 

criação de um ambiente de construção coletiva de leitura e produção de conhecimento sobre o 

trabalho que é desenvolvido no interior da Faculdade, para o seu aperfeiçoamento. O processo 

de implantação da CPA se mostrou uma tarefa desafiadora, pois, como todo processo, envolveu 

a desconstrução de modos de funcionamento muito consolidados e, de outro, a implementação 

de processos que atendam a uma nova perspectiva para enfrentar os problemas educacionais.  

Perspectiva esta que tem como núcleo central o esforço comum, cooperativo e solidário dos 

diferentes setores que integram a FASASETE, visando à expansão da excelência nas atividades 

acadêmicas: na pesquisa, ensino e extensão. 

A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas– FASASETE desenvolve práticas 

inovadoras voltadas para a formação de profissionais numa perspectiva sistêmica e 

transformadora com projetos interdisciplinares e atendimento individualizado ao acadêmico. 

A autoavaliação da FASASETE tem como objetivo precípuo o aprimoramento, a 

mudança e a manutenção das ações a serem executadas na Instituição. Para realização do 

trabalho efetivo e para que este seja legítimo, a Comissão Própria de Avaliação conta com a 

participação, na sua composição, de todos os segmentos da comunidade acadêmica: 

• Coordenadora (docente) que a preside, indicada pela direção  

• 02 (dois) professores no segmento docente, eleito pelos pares, incluindo a 

coordenadora que é docente; 

• 02 (dois) técnicos administrativos no segmento técnico administrativo, eleito 

pelos pares; 

• 02 (dois) acadêmicos no segmento discente, eleito pelos pares; 

• 02 (dois) representante da Sociedade Civil Organizada, convidados a comporem 
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a Comissão. 

Vale ressaltar que as responsabilidades inerentes a cada envolvido são de acordo 

com a representatividade, tornando-os co-partícipes de todo o processo, garantindo a eficiência 

do processo avaliativo. Para obter os indicadores da comunidade acadêmica, a CPA utiliza sítio 

eletrônico, correio eletrônico e atendimento local e por telefone, além de reuniões por 

setor/curso. Assim, a FASASETE trabalha a avaliação em suas diversas dimensões, de forma 

integrada, buscando uma coerência dos procedimentos aplicados à Comunidade Acadêmica, 

através de ações transformadoras, atendendo ao compromisso social da Instituição, cuja 

proposta consta no PDI da IES. 

 

1.2 Dos Aspectos Fundamentais do Planejamento Estratégico 
 

Os objetivos mais importantes para esta Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

considerada sua função precípua, é buscar o aperfeiçoamento de seus processos avaliativos 

institucionais sob a perspectiva estampada no Eixo 1 e dimensão correspondente, valendo 

salientar que a realização deste objetivo impõe aperfeiçoar continuamente as diversas fases de 

tais processos de maneira a adequá-los a tal desiderato. 

Daí o planejamento estratégico geral de atuação desta CPA: implicar Programa de 

Autoavaliação Institucional que se apoia fundamentalmente nas seguintes fases: 

- planejamento do cronograma de execução das pesquisas para o ciclo que se abre 

e ajustamento do existente, se necessário; 

- preparação do plano de ação específico de cada pesquisa a ser realizada no ciclo; 

- sensibilização da comunidade acadêmica e externa visando sua participação 

efetiva nas pesquisas e de forma espontânea; 

- execução dos planos de ação referente às pesquisas e coleta de dados decorrentes 

de manifestações espontâneas; 

- tabulação, análise e apreciação dos resultados obtidos e dados coletados; 

elaboração de relatórios parciais e integral; 

- divulgação de relatórios e oitiva da comunidade acadêmica, com contribuição 

efetiva para revisão de PDI, PPI, Projetos Pedagógicos etc.; 

- (re)avaliação da pertinência/eficiência do processo de avaliação e/ou dos planos 
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de ações específicos de avaliação e das ações institucionais decorrentes da apropriação das 

informações e sugestões da CPA. 

Ressalte-se que, embora o INEP disponibilize ferramentas de avaliações para fins 

de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de Cursos de Graduação, além 

de Credenciamento e Recredenciamento de IES, que auxiliam a aprimorar sua qualidade, não 

possuem estas o alcance da autoavaliação produzida por uma CPA. 

Neste sentido, a CPA FASASETE deve ir além do disposto em tais instrumentos 

(específicos para as finalidades para as quais foram desenvolvidos), abordando questões 

eminentemente regionais e ligadas à identidade e autonomia institucional, bem aderentes e 

coerentes com sua missão e responsabilidade social sob tal perspectiva, submergindo todas as 

Dimensões definidas pela Lei do SINAES. 

Como não poderia deixar de ser, assumem as CPA’s em geral o importante papel 

de servir, a um só tempo, à sociedade, ao Estado e às IES como uma ferramenta de gestão e 

acompanhamento permanente da atuação institucional em busca de seu aperfeiçoamento. 

Ao analisar os dados e informações que coleta da maneira mais eficaz e isenta 

possível, a CPA FASASETE produz reflexão e orientação que subsidia a tomada de decisões 

no âmbito gerencial e acadêmico, tanto da IES quanto a Região. Neste contexto, contribui 

decisivamente para a detecção de situações que necessitem de medidas corretivas ou 

aprimoramentos a serem aplicados de imediato ou em curto, médio ou longo prazo. 

Considerando o exposto, destacam-se dentre os objetivos específicos da CPA 

FASASETE, sempre correlacionados às pesquisas e informações coletadas e em referência às 

diversas dimensões estabelecidas legalmente e organizadas conforme a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 065: 

- identificar as principais fragilidades; 

- identificar as principais potencialidades a serem exploradas; 

- elaborar os relatórios de autoavaliação pertinentes; 

- avaliar a execução do cronograma contido nos planos de ação; 

-avaliar a eficácia do processo de avaliação institucional e elaborar aperfeiçoamento 

contínuo; 

- avaliar a eficácia das ações tomadas pela IES no cumprimento de seu Plano de 

Ações; 
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- reorientar o processo de avaliação e planos de ações correspondentes conforme 

resultados verificados em relação às necessidades da comunidade acadêmica e externa e em 

relação à execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Os relatórios de autoavaliação que são elaborados pela CPA FASASETE 

configuram-se como a formalização da satisfação do propósito central da autoavaliação 

institucional, e obedecem ao seguinte: 

- coleta e análise dos dados, obtidos a partir de um diagnóstico acerca dos aspectos 

avaliados e que visam subsidiar o aperfeiçoamento da FASASETE em referência aos Eixos e 

Dimensões preconizados na Lei e em sua regulamentação. É onde se proporá melhorias da 

qualidade de seus processos e serviços; 

- obtenção de dados a partir de fontes válidas, no caso, precipuamente a partir das 

respostas aos questionários preenchidos pela comunidade acadêmica, que se pressupõem 

instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, as quais são tabuladas e transformadas em 

informações para o diagnóstico e para o processo decisório; 

- obtenção de dados a partir da observação sistemática do ambiente acadêmico e 

social e dos discursos que nele coexistem, em referência aos aspectos avaliados, que funcionam 

subsidiariamente aos obtidos por meio dos questionários; 

- obtenção de dados a partir do diálogo direto da CPA FASASETE com 

representantes de turma, docentes e Núcleos Docentes Estruturantes de Curso (NDE), membros 

do Corpo Técnico-Administrativo, órgãos de gestão, membros da comunidade externa dentre 

outros, também fornecerão dados que subsidiarão a análise e os relatórios produzidos pela 

CPA/FASASETE. 

Esta sistemática permite sedimentar e reforçar a articulação entre o PDI, o PPI e os 

PPC, bem como levar ao seu aperfeiçoamento e ao aprimoramento das atividades do 

FASASETE. 

Importa ainda ter em mente que a aferição do êxito dos planos de ação pode ser 

obtida com emprego de uma ou mais das técnicas seguintes, conforme descrito no PDI: 

- comparação e acompanhamento periódicos das metas, resultados e processos, 

inclusive para subsidiar o replanejamento dos processos avaliativos, do PDI, do PPI e dos 

Projetos Pedagógicos; 

- aplicação de questionários quantitativos, com análise de variáveis (coleta de 
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dados) por medidas de dispersão-média e mediana, tendo como unidade padrão à média 

aritmética da Instituição; 

- aplicação de questionários qualitativos, com análise de conteúdo; 

- revisão de instrumentos governamentais regulatórios, de modo a acompanhar as 

diretrizes educacionais governamentais; 

- pesquisa a órgãos públicos e outras fontes para identificar necessidades 

mercadológicas e mudanças; 

- análise documental e acesso e construção de banco de dados internos, com 

objetivo de sistematizar e integrar analiticamente as informações e dados obtidos para 

sedimentar a autoavaliação; 

- avaliação de pares, com análises por curso, propondo melhorias e ajustes; outras, 

adequadas ao contexto. 

Elucide, por fim, que o detalhamento do planejamento estratégico de autoavaliação 

para o ciclo de 2020-2021 foi apresentado após a liberação e análise dos relatórios dos anos 

anteriores, visto resultar da apreciação crítica e objetiva da atuação da CPA FASASETE em 

referência à eficácia de sua atuação para consecução de seus objetivos. 

 

1.3 Do processo de autoavaliação e novo marco regulatório 
 

A autoavaliação institucional integra o processo geral de avaliação das Instituições 

de Educação Superior (IES) promovido pelo Sistema Nacional de Educação Superior 

(SINAES), instituído pela Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Como a finalidade do SINAES é, em última análise, a melhoria contínua e 

permanente da qualidade da educação superior sem perder de vista a promoção dos valores 

democráticos, dentre os quais o respeito à diferença e à diversidade, bem como à autonomia e 

à identidade institucional, a autoavaliação das IES vai ao encontro de tal objetivo, auxiliando e 

subsidiando seus gestores no planejamento de futuras ações destinadas a aprimorar sua eficácia 

institucional no campo acadêmico e junto à sociedade. 

Sendo assim, é preciso que a FASASETE acompanhe as alterações havidas na 

legislação a fim de melhor atender às suas disposições, vez que, em regra, essas são frutos de 

estudos aprofundados que apontam para aperfeiçoamentos desejados. 
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Inúmeros estudos no campo do novo marco regulatório já se encontram em curso 

na IES, os quais, por sua vez, já demonstram o comprometimento institucional com a sua 

Missão, objetivos e metas, que devem ser sempre informados pela legislação. 

Nesse momento, tanto a IES quanto a CPA FASASETE acompanham com interesse 

e atenção redobrada o processo de mudanças que se inicia, e participam ativa e intensamente 

deste, cada qual em seu papel. 

Nessa toada, a CPA FASASETE entende que poderá prestar significativa 

contribuição para a definição de rumos e passos, os quais hão de ser avaliados em profundidade 

e com sincronia, a fim de evitar equívocos de qualquer espécie e atender plenamente ao que 

estabelece a legislação e exige a qualidade. 

Registre-se, portanto, que a CPA FASASETE e a IES estão atuando em todas as 

alterações trazidas pelo novo marco regulatório, e, com isso, já se colocam a planejar as ações 

futuras e a executar outras de imediato, vez que a autoavaliação deve partir de uma análise 

crítica permanente e contínua da IES como um todo. Em tempos de mudanças, estas não podem 

ser negligenciadas. Então, impõe-se avaliar a FASASETE em sua estruturação e dinâmica, 

conforme se depreende da análise da referida Lei Federal, art. 3º e seus incisos, bem como da 

Nota Técnica emanada do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) via Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que, 

por intermédio da Diretoria de Avaliação da Educação Superior, editou e publicou a Nota 

Técnica (DAES) INEP/DAES/CONAES nº 65 (NT65). 

Neste sentido, segundo a NT65 devem ser focalizados 5 eixos fundamentais por 

dentre os quais se dividem as 10 Dimensões estabelecidas na Lei Federal em testilha, 

correspondendo cada uma delas a um dos incisos do art. 3º: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, cuja dimensão pertinente é a 

estabelecida no inciso VIII – “planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados 

e eficácia da autoavaliação institucional”; 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, que abrange as dimensões estabelecidas 

nos incisos I e III, respectivamente, “missão e o plano de desenvolvimento institucional” e 

“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”; 
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Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, compreendendo as dimensões descritas nos incisos 

II, IV e IX, quais sejam: “a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades”, “a comunicação com a 

sociedade;” e “políticas de atendimento aos estudantes”; 

Eixo 4 – Políticas de Gestão, envolvendo as dimensões insculpidas nos incisos V, 

VI e X: “as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho”, 

“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” e “sustentabilidade 

financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da 

educação superior”; 

Eixo 5 – Infraestrutura Física, correspondendo à dimensão descrita no inciso VII, 

“infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação”. 

A CPA FASASETE já deixa assinalado que os resultados ora obtidos são analisados 

também com o olhar do novo marco regulatório, o que auxilia no aperfeiçoamento de suas ações 

e planejamentos, na esteira do que já ocorre, também, com a IES. 

 

1.4 Missão, Visão, Valores 
 

A missão institucional da FASASETE consiste em:  

“Tornar-se referência em educação médica e de saúde, capacitando nossos alunos 

para transformarem seus sonhos em experiências extraordinárias de aprendizagem ao longo da 

vida”. 

Assim, a FASASETE orgulha de apresentar sua VISÃO: 

“Um mundo com melhor educação, saúde e bem-estar”. 

Valores: 

*Foco no aluno 

Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a nossa visão se 
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concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade. 

*Gente é tudo pra gente 

A única forma de uma marca se tornar referência é por meio das pessoas, de suas 

equipes. Elas vão atender nossos alunos com o compromisso de entregar o melhor serviço e 

experiências de aprendizado. 

*Espírito Empreendedor 

Somos orientados para atingir objetivos de uma forma única, integrada. 

Incentivamos nossas equipes a fazer a sua parte, sendo responsáveis por projetos e resultados. 

*Ser Apaixonado 

Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de oportunidades. Por isso, tome as 

rédeas e busque o equilíbrio necessário entre a vida profissional e pessoal. 

*Inovação 

Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os problemas em 

geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar sempre nos levará para novas 

oportunidades. 

*Qualidade 

Acreditamos que o caminho para o crescimento e a sustentabilidade de um negócio 

está em seus elevados padrões de qualidade. Temos orgulho dos serviços que prestamos a 

nossos alunos e que vão beneficiar suas carreiras, tornando-os melhores profissionais. 

 

2 COMPOSIÇÃO DA CPA 

 

                    Quadro 1: Composição da CPA 

 COMPOSIÇÃO DA CPA 

NOME SEGMENTO 

Tereza Cristina Sader Vilar Coordenador/Docente  

Gabriela Loyola Docente 

Dyovanna Philypo Sales  Discente 

Marcus Vivnícius Pereira do Carmo Discente 

Larissa Noeli  Técnico-administrativo 

Fernanda Otávia Técnico-administrativo 

Soraya Aparecida Alves Moreira Sociedade Civil 

Janayna Gabriel Coelho Sociedade Civil 
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 Fonte: Portaria 008 de 12 de setembro de 2020.   CPA/FASASETE 
 

 

3 METODOLOGIA 
 

Inicialmente, importa lembrar que o processo de autoavaliação institucional 

considera e busca abranger, conforme descrito na Portaria do MEC nº 2.051/2004, Art. 8º, [...] 

a análise global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais da FASASETE, daí adotar-se como 

parâmetros os seguintes princípios norteadores, conforme estabelecidos no PDI: 

- envolvimento paritário de todos os setores da IES; 

- realização periódica de ações de autoavaliação concentradas na atuação direta da 

CPA; 

- coleta contínua de dados e informações por meio dos diversos canais de 

comunicação e interação da comunidade acadêmica; 

- abrangência de ensino, pesquisa e extensão, bem como serviços, gestão 

institucional e responsabilidade social, tudo em seus múltiplos desdobramentos e conforme 

regulamentação governamental vigente; 

- ações avaliadas e realizações serão consideradas como produtos institucionais e 

não de órgãos ou indivíduos isolados; 

- enfoque de particularidades de cada curso, quando necessário, especialmente 

quando envolve disciplinas online ou Ensino a Distância (EaD) (quando de sua implementação 

efetiva); 

- identificação precisa e objetiva das ações e planos de avaliação quanto aos níveis 

e participação de todos os envolvidos, tanto no papel ativo (auto avaliar-se), quanto no papel 

passivo (apropriando-se dos resultados); 

- compartilhamento de resultados com a comunidade acadêmica e externa; 

- acompanhamento da apropriação de resultados e retornos no âmbito de todas as 

categorias participantes das pesquisas que os processos avaliativos induzem. 

A autoavaliação parte de uma gestão que se volta para o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2017-2021, caracterizando-se por uma visão holística na missão de 

“propiciar o ensino, a iniciação à pesquisa e a extensão de qualidade, através de uma sólida 
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formação humanística, ética, interdisciplinar e prática”. É regida por documentos, como 

regulamentos e portarias próprios da CPA, bem como por outros documentos institucionais, 

Estatutos, Regulamentos e Portarias. Neste relatório, serão apresentados registros das ações que 

perpassam pelo planejar, organizar, definir, analisar e executar a autoavaliação, tendo como 

finalidade o planejamento estratégico.  

Para articular o modelo de gestão e os indicadores de qualidade às ações avaliativas 

é feito um levantamento preciso de indicadores, que dependem, essencialmente, dos seus 

objetivos e das metas a serem alcançadas, tudo em consonância com a Missão Institucional, aos 

seus princípios e valores. A avaliação, assim entendida, constitui-se como um eixo condutor 

institucional e da gestão, permitindo o acompanhamento e os ajustes necessários à execução do 

seu planejamento, conforme prevê um dos objetivos contidos em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, qual seja: “o de garantir que os resultados da Avaliação 

Institucional sejam utilizados para reforçar, corrigir rumos, capacitar, embasar tomada de 

decisões, sempre em prol do aperfeiçoamento humano e intelectual de toda comunidade 

acadêmica”. 

Outro aspecto que deve ser enfatizado é a percepção contínua e subsidiária da 

avaliação, sendo, nesse caso, uma fonte de dados para a tomada de decisões, constituindo-se, 

assim, num guia para o aprimoramento, mudança ou manutenção das ações executadas ou a 

serem executadas na Instituição. Trata-se, portanto, de um processo “cíclico, criativo, renovador 

de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a Instituição” (INEP: 6; 2004). 

Para isso, a Comissão Própria de Avaliação – CPA da FASASETE terá como propostas, avaliar, 

discutir, sugerir e monitorar as ações que deverão ser corrigidas na IES ao longo do processo, 

sendo uma constante, fazendo com que haja consenso das ações na comunidade acadêmica. 

A avaliação interna da FASASETE tem como objetivo precípuo o aprimoramento, 

a mudança e a manutenção das ações a serem executadas na Instituição. Para realização do 

trabalho efetivo e para que este seja legítimo, a Comissão Própria de Avaliação da FASASETE 

– CPA FASASETE conta com a participação, na sua composição, de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica:  

- uma Coordenadora que a preside, indicada pela direção (Segmento docente); 

-um professor no segmento docente, eleito pelos pares;  

-dois acadêmicos no segmento discente, eleito pelos pares; 
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-dois representantes técnico-administrativo, eleito pelos pares; 

-dois representante da Sociedade Civil Organizada, convidado a compor a 

Comissão, não deixando a comissão em disparidade em nenhum dos segmentos que a compõe.   

Vale ressaltar que as responsabilidades inerentes a cada envolvido são de acordo 

com a representatividade, tornando-os coautores de todo o processo, garantindo a eficiência do 

processo avaliativo. Para obter os indicadores da comunidade acadêmica, a CPA utiliza sítio 

eletrônico, correio eletrônico e atendimento local e por telefone, além de reuniões por 

setor/curso. Assim, a FASASETE trabalha a avaliação em suas diversas dimensões, de forma 

integrada, buscando uma coerência dos procedimentos aplicados à Comunidade Acadêmica, 

através de ações transformadoras, atendendo ao compromisso social da Instituição, cuja 

proposta consta no PDI e PPC da IES. 

Destaca-se nos processos avaliativos da FASASETE, um setor de Avaliação 

Institucional Interna que coordena, planeja, analisa e identifica através das pesquisas, pontos a 

melhorar e também suas potencialidades.  Para a execução de todas as etapas do processo, o 

setor conta com a Comissão Própria de Avaliação da FASASETE e os Comitês de 

representantes de turma, compostos pela representatividade de dois líderes de cada turma e da 

Coordenação de Curso numa perspectiva de concepção avaliativa que privilegie o compromisso 

com o processo, tanto quanto com os resultados nos seus diversos estágios, além dos 

indicadores do NPS (Net Promoter Score), que tem como responsável a coordenadora da CPA 

FASASETE, podendo assim, analisar referidos dados com os dados apresentados pela CPA, 

como forma de aprimorar o processo de avaliação bem como desenvolver planos de ações.  

Essas etapas são estruturadas pela autoavaliação e vai desde a sensibilização da 

comunidade acadêmica; discussão dos parâmetros de avaliação; elaboração/reestruturação dos 

instrumentos de avaliação dos segmentos avaliados; definição dos instrumentos e técnicas; 

coleta de dados; aplicação dos instrumentos; tabulação dos dados da avaliação; tratamento 

qualitativo-quantitativo da análise dos resultados; divulgação dos resultados; indicação de ações 

para aprimoramento do setor; indicação de ações para o aprimoramento do sistema da avaliação 

interna; emissão de relatórios; e no replanejamento e acompanhamento de ações para o 

aprimoramento dos processos. 

O sistema informatizado adotado pelo FASASETE permite que a comunidade 

acadêmica como um todo acesse os questionários por meio de login e senha individual e sem 
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que seja possível sua identificação, permitindo desta forma que o usuário tenha confiança no 

sigilo das informações e respostas dadas no processo. Além disso, propiciou as seguintes 

vantagens: 

- agilidade na coleta e no processamento dos dados; 

- maior confiabilidade e fidedignidade dos dados; 

- maior benefício com menor custo de operação; 

- maior comodidade do usuário; 

- não constrangimento do avaliador em poder expressar a sua opinião, entre outros. 

A utilização de questionários eletrônicos permitiu que a pesquisa abrangesse 

igualmente todos os períodos do curso, bem como a totalidade do Corpo Docente e Técnico-

Administrativo, vez que facilitou não só a obtenção, como também o tratamento dos dados, de 

modo que sua tabulação e consequente geração de gráficos pertinentes para análise e 

interpretação deram-se a partir do uso de ferramentas automatizadas do próprio sistema 

adotado, acelerando o processo como um todo. 

Os questionários foram construídos pela CPA FASASETE, a partir da observação 

analítica do ambiente acadêmico e dos discursos nele coexistentes, além de oitiva dinâmica de 

coordenadores, docentes, discentes e técnicos-administrativos. 

A técnica empregada buscou simplificar ao máximo o acesso ao questionário 

acadêmico, envolvendo simultaneamente, estudantes, professores e corpo técnico-

administrativo, sendo todos comunicados da pesquisa institucional CPA em andamento.  

Para medição das atitudes, empregou-se essencialmente a Escala de Likert (Criada 

em 1932 pelo norte-americano Rensis Likert, a escala de Likert mede as atitudes e o grau de 

conformidade do respondente com uma questão ou afirmação), com os devidos cuidados para 

se evitar o Efeito de Halo (Edward Thorndike), o que significa que buscou-se evitar que a 

organização das perguntas se desse de tal forma que o participante da pesquisa pudesse criar 

um estereótipo institucional a partir da resposta dada a uma única pergunta. 

A partir do ciclo avaliativo 2019, ainda que tenha havido aperfeiçoamentos 

contínuos dos questionários eletrônicos, estes estruturaram-se fundamentalmente a partir da 

ideia subjacente de uma “Régua de Satisfação”, a qual pode ser assim descrita em relação a 

cada variável pesquisada: 
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Tabela 1: Régua de Satisfação 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo AFYA (CPA Avaliações 2020) 

- Pontuação 5 ou mais dos aspectos atendidos - NÃO NECESSITA DE 

INTERVENÇÃO  

- Mais de 4,5 e menos de 5 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE PEQUENAS 

INTERVEÇÕES  

- Pontuação 4 dos aspectos atendidos - NECESSITA DE INTERVENÇÃO 

SISTEMÁTICA  

- Abaixo da pontuação 4 dos aspectos atendidos NECESSITA DE 

INTERVENÇÃO URGENTE 

 

A análise dos dados obtidos deu-se a partir da identificação de matérias tidas como 

marcadas pela “desfavorabilidade” e pela “favorabilidade”, considerando-se os extremos para 

identificar as fragilidades e fortalezas da IES nos vários aspectos enfocados e orientar ações 

relevantes para aprimoramento. O campo da neutralidade foi considerando para efeitos de 

avaliação como elemento reforçador da característica dominante em cada objeto de pesquisa. 

Aliado aos resultados obtidos a partir do questionário eletrônico, somaram-se nas 

discussões da CPA as manifestações voluntárias e livres das diversas categorias participantes 

da pesquisa em campo aberto para resposta escrita, o que permitiu aprofundar o conhecimento 

qualitativo em relação às matérias tratadas e forneceu mais consistência às análises procedidas. 

A CPA FASASETE possibilita a sistematização de informações válidas e confiáveis 

que estarão em arquivos, sendo disponibilizados os resultados da autoavaliação a quem de 

direito. Vale destacar que os resultados serão encaminhados aos setores/coordenação dos cursos 

e aos segmentos avaliadores. As demandas coletadas em conversas/reuniões com os 

acadêmicos, colaboradores e/ou gestores, são enviadas em forma de quadro de demandas e/ou 

relatórios para gerenciamento e tomada de decisões institucionais, além da observação e análise 
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de manifestações espontâneas e sua repercussão em canais de comunicação informais, como 

redes sociais diversas e comunicadores (WhatsApp e outros). Esse círculo virtuoso em 

construção tem como eixo a Avaliação Institucional que, pretende-se, seja assumida por todos 

da comunidade acadêmica em busca de níveis de excelência.  

Esta metodologia permitiu colher importantes dados e informações, além de apontar 

fragilidades quanto ao alcance do processo de autoavaliação e máxima correspondência de seus 

resultados com a realidade institucional. 

A utilização de questionários eletrônicos permitiu que a pesquisa abrangesse 

igualmente todos os períodos do curso de Direito, bem como a totalidade do Corpo Docente e 

Técnico-Administrativo, vez que facilitou em muito não só a obtenção, como também o 

tratamento dos dados, de modo que sua tabulação e consequente geração de gráficos pertinentes 

para análise e interpretação deram-se a partir do uso de ferramentas automatizadas do próprio 

sistema adotado, acelerando o processo como um todo. 

Os questionários foram construídos pela CPA/FASASETE da Instituição, a partir 

da observação analítica do ambiente acadêmico e dos discursos nele coexistentes, além de oitiva 

dinâmica de Coordenadores, Consultores, docentes e discentes. 

No primeiro semestre de 2020, ocoreram paralizações em todos os setores da IES 

mediante os decretos Estaduais e Municipais e determinações da Afya, decorrente a 

manifestação de Vírus Corona (COVID-19), que afligiu todo o mundo.   

Contudo, da diferente forma que ocorreu nos relatórios anteriores, a IES não cessou 

de buscar aperfeiçoamento neste setor, especialmente nos anos de 2020 e 2021, o que provocou 

agilidade na obtenção e divulgação de resultados da pesquisa institucional encetada em novo 

formato de questionário e com novas ferramentas, contudo, conservando sua natureza eletrônica 

e modo de operação geral. 

A técnica empregada buscou simplificar ao máximo o acesso ao questionário 

acadêmico, envolvendo simultaneamente, Estudantes, Professores e Corpo Técnico-

Administrativo, sendo todos comunicados da pesquisa institucional CPA/FASASETE em 

curso. Para a comunidade externa, o aviso sempre foi dado via publicação de notícias e 

publicidade, informando sobre a pesquisa, podendo haver participação via correio eletrônico da 

CPA (cpafasasete@fasa.edu.br). 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

A autoavaliação da FASASETE tem como base o PDI - Plano de Desenvolvimento 

Institucional, o Projeto Pedagógico Institucional e as diretrizes do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, priorizando os cinco eixos que contemplam as dez 

dimensões dispostas no art. 3.º da Lei n.º 10861, que serão melhor descritos nos eixos a seguir. 

Ao longo do término de mais um ciclo parcial, percebe-se que a comunidade acadêmica 

participa ativamente do processo, com uma comunicação direta dos representantes de turma, 

Coordenação do Curso, representantes da CPA, que define-se pela própria estrutura e 

representatividade, para acolhimento das demandas dos acadêmicos, principalmente, no que 

concerne as questões de infraestrutura. A FASASETE foi credenciada com conceito 4 e 

recredenciada com conceito 4, resultado considerado excelente. 

Destaca-se no final desse ciclo parcial, em novembro de 2021, a instituição vêm 

mantendo os índices de avaliação com níveis de excelência, tanto nos resultados da avaliação 

interna, quanto nos resultados das avaliações externas. Além disso, destacam-se as melhorias e 

faz alusão a uma estrutura física toda modificada para o atendimento das pessoas com 

necessidades educacionais especiais, cumprindo também, as normas dos requisitos legais: a 

saber, “A FASASETE apresenta condições desejáveis de acessibilidade aos alunos portadores 

de necessidades especiais. Há rampas de acesso para deslocamento de pessoas com mobilidade 

reduzida, piso tátil na maioria dos ambientes internos da IES, bem como sinalização em Braile 

próximo às portas de acesso aos ambientes internos”; outro aspecto que vale o destaque, “A 

FASASETE possui uma série de ações voltadas à acessibilidade pedagógica, atitudinal e das 

comunicações, como por exemplo a formação inicial e continuada para os docentes, corpo 

técnico-administrativo e demais membros da comunidade acadêmica envolvidos no processo”. 

Importante ressaltar, que no ano de 2020, conforme mencionado anteriormente, as 

IES, através de decretos municipais e estaduais, tiveram suas atividades presenciais suspensas, 

tendo em vista a pandemia (COVID-19), e com a preocupação e zelo por nossos alunos, foi 

criado e mantido um sistema virtual, com disponibilização de aulas síncronas, disponibilização 

de matérias e conteúdo para os discentes sem qualquer prejuízo conteudista.  

Importante salientar, o atendimento junto ao segmento discente, docente e corpo 

técnico-administrativo, pelos Núcleos de Apoio Pedagógico, Psicológico e de Acessibilidade 
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que funciona com ações que transversa entre o Ensino, Pesquisa e a Extensão. E ainda, a 

FASASETE, tendo como desígnio a melhoria constante do Ensino, como se prevê nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, do Curso de Direito, que faz-se cumprir, a proposta 

de Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer Nº 08/2012, promovendo 

cursos de extensão à todos os acadêmicos da instituição. Estes, podem convalidar esses cursos 

como atividades de formação complementares. 

A CPA ao consolidar o ciclo avaliativo parcial 2020-2021 – emite seu parecer 

considerando a coerência entre a análise quantitativa e a qualitativa dos cinco eixos avaliativos 

e dispõe de maneira específica, em cada eixo, no corpo desse documento, os dados e resultados 

da percepção/avaliação interna, em consonância com a percepção/avaliação externa. Vale 

ressaltar a importância do processo de auto avaliação como um instrumento de Gestão 

Estratégica nas Instituições de Ensino Superior, e o caminho que se percorre, desde os Atos 

Autorizativos de Credenciamento, e Autorização dos Cursos de Graduação, em direção à 

excelência. Trata-se de um desafio, que a instituição responde, com constância de propósitos e 

mobilização de todas as suas competências, quer se tratem das lideranças, da padronização dos 

seus processos e da melhoria contínua da sua gestão. 

Poder-se-á observar, durante as análises e levantamento de dados para confecção 

do relatório de autoavaliação à existência de coerência entre as ações e práticas realizadas na 

Faculdade e os propósitos formulados no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, no 

Projeto Pedagógico Institucional - PPI e no Projeto Pedagógico do Curso – PPC, como também 

a existência de mecanismos para realização efetiva de modificação e revisão dos documentos. 

As avaliações institucionais, reuniões com os representantes de turma, com docentes, entre os 

membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE e do Colegiado de Curso com todos os setores 

da IES, serão algumas das ferramentas que possibilitam a revisão dos Planos de Ensino, 

Ementários, fragilidades da IES, não só na seara acadêmica, mas como as de todos os setores, 

o que promove uma constante reestruturação dos Projetos de Cursos, Programas, Processos e 

Políticas Institucionais e a melhoria do desenvolvimento da IES. Isto demonstrará a existência 

de articulação entre o PDI e o PPC no que diz respeito às Políticas de: Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de gestão acadêmica e administrativa e de avaliação institucional. 

Certificar-se de que há uma mudança no processo decorrente desse ciclo e   

sensibilizar aqueles que chegam garantindo sua participação e efetividade na avaliação interna, 
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demonstra não só o respeito a opinião do outro, o desenvolvimento do processo no que tange 

as metodologias utilizadas, sistemática de aplicação e no envolvimento de todos da comunidade 

acadêmica, sendo esse, objetivo precípuo do ato de avaliar.  A impessoalidade tratada no âmbito 

da avaliação é elemento considerado relevante, quando se converte em ações para o 

planejamento e impacta na melhoria da qualidade do ensino, da iniciação à pesquisa e extensão.  

 

5 EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O documento norteador do Planejamento da Instituição é o PDI. A partir dele são 

elaborados todos os demais planejamentos, inclusive os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

A FASASETE, dentro do seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI visa 

desenvolver ações de qualidade para a consolidação e expansão em todas as suas instâncias, 

com os olhos voltados para o futuro, o rumo, os objetivos e as metas da Instituição, bem como 

as estratégias e princípios que subsidiam o redimensionamento e fortalecimento da Instituição 

para assegurar, o cumprimento da sua missão.  

Avaliação institucional é uma necessidade permanente decorrente da crescente 

cobrança da sociedade sobre as instituições em geral, e do papel, tanto científico quanto 

sociopolítico, atribuído à educação superior. 

O acompanhamento dos resultados dessas avaliações subsidia o planejamento 

estratégico dos diversos setores que são utilizados na melhoria crescente da qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

 A FASASETE trabalha o conceito de qualidade da educação na gestão educacional 

a partir de seis compromissos: 

O primeiro compromisso diz respeito à qualidade política e à qualidade formal da 

educação. Constitui o aspecto político-pedagógico da educação e diz respeito à essência do 

serviço educacional prestado, à sua razão de ser, ao seu conteúdo e relevância, ao que se 

denomina qualidade ampla ou intrínseca da educação. No âmbito da Instituição, refere-se ao 

domínio, por parte dos alunos, de conteúdos considerados relevantes. 

O segundo compromisso refere-se ao custo para se obter essa educação para a 

organização e ao seu preço para o cliente (aluno, pais, sociedade). Se ao conceito de qualidade 

não se incorporar a noção de custo, de preço, se cairá na armadilha de identificar qualidade com 



 

 

27 

 

o que é caro, “luxuoso”, ao que é “perfeito”, e não ao que é adequado ao cliente. A educação 

de qualidade não é a que pode ser obtida a qualquer custo e a qualquer preço, e sim, aquela 

ajustada às necessidades dos usuários, ao menor custo de obtenção para seus provedores e ao 

menor preço para seus clientes. 

O atendimento é outro compromisso importante. Trata-se de levar em conta os 

aspectos de qualidade certa de educação, no prazo certo e no local certo. 

Assim, não faz sentido imaginar, conscientes das limitações impostas pelo mercado 

educacional, que alguém que tenha direito não tenha acesso à educação, como não faz sentido 

imaginar que essa educação não seja provida no prazo previsto (socialmente determinado) e em 

locais aos quais os clientes (alunos) possam ter acesso. 

 Pensar, também, que se pode obter uma educação de qualidade sem considerar 

o moral da equipe envolvida no processo é um equívoco. Cabe, nesse caso, o quarto 

compromisso, que é gerenciar os aspectos referentes à motivação intrínseca (orgulho do 

trabalho bem feito) e extrínseca (adequadas condições materiais de trabalho) dos profissionais 

da educação. 

 A segurança constitui um quinto compromisso que é a qualidade. Em um sentido 

restrito refere-se à segurança física dos agentes do ambiente universitário. Em um sentido 

amplo, ao impacto do serviço fornecido pela FASASETE, ou da sua provisão, ao meio 

ambiente. 

 Finalmente, há um compromisso ético que deve ser observada entre os atores do 

processo educacional, verdadeiro código de conduta responsável pela transparência e lisura das 

ações. 

A CPA da FASASETE, utiliza outros instrumentos de avaliação, nesse caso, dados 

qualitativos são coletados em reuniões periódicas com as Coordenações de Cursos e com as 

lideranças/representantes de turma coletam demandas junto aos seus pares, ainda em sala de 

aula, os quais, oportunamente, são registrados e apresentados à todos, com o intuito de melhoria 

contínua. Trata-se de um momento integrador que possibilita o diálogo entre instituição e 

comunidade acadêmica em processo de crescimento constante, ocorre também, nas mesmas 

reuniões, a divulgação dos resultados e a maneira como são trabalhados os dados quantitativos 

com elementos que esses números trazem, numa proposta de dialogar com o segmento discente 

e as coordenações de curso.  
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O relatório de autoavaliação elaborado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

é o propósito central da Avaliação Institucional do Ensino de Graduação, onde, após coleta e 

análise dos dados, é feito um diagnóstico acerca dos aspectos avaliados considerando os 

estabelecidos na lei do SINAES, visando fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da 

qualidade do ensino e da própria Instituição, dentro das 10 dimensões preconizadas e 

aglutinadas em 5 eixos que delimita os temas inclusos nos questionários de autoavaliação. É 

onde se proporá melhorias da qualidade de seus processos e serviços após análise e 

alinhamentos propostos a Direção da IES. 

Para que o retorno avaliativo possa se converter em aperfeiçoamento, ele precisa 

ser derivado de uma fonte válida e os dados devem ter natureza diagnóstica. A fonte válida, no 

processo avaliativo, é composta das respostas aos instrumentos preenchidos pela comunidade 

acadêmica, que se pressupõem instâncias capazes de fornecer opiniões procedentes, as quais 

são tabuladas e transformadas em informações para o diagnóstico e para o processo decisório 

na elaboração das Metas no Mapa Estratégico da Instituição. 

A metodologia de aplicação dos questionários ocorre através do preenchimento, 

utilizando a Internet como meio, o que propiciou, entre outras, as seguintes vantagens: 

- Agilidade na coleta e no processamento dos dados; 

- Maior confiabilidade e fidedignidade dos dados; 

- Melhor benefício com menor custo de operação; 

- Mais comodidade do usuário; 

- Menor constrangimento do avaliador em poder expressar a sua opinião; e entre 

outros. 

O relatório de autoavaliação visa analisar os dados e os resultados deles decorrentes, 

para o diagnóstico desejado, fazendo-se uma comparação com as avaliações anteriores e sendo 

demonstrados em gráficos e índices, comparados. 

Diante do resultado obtido no processo avaliativo, far-se-á necessário estabelecer 

diretrizes, visando à melhoria dos pontos frágeis levantados e o fortalecimento Institucional, 

através de relatórios, e após isso, faz-se imprescindivelmente a elaboração de um Plano de 

Ação, com a finalidade de sugerir e implantar ações corretivas a fim de minimizar os erros e 

fixar os acertos. 

São realizados seminários com a participação da gestão, coordenação, técnico 
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administrativo e alunos, para divulgação de resultados e apresentação de planos de ações, 

inerentes a pontos de atenção observados no processo avaliativo.  

A pretensão é que os resultados obtidos dos processos avaliativos sejam subsídios 

para a FASASETE (mantida) e a ESMC - Educação Superior Ltda (mantenedora), para os 

seguintes pontos de apoio ou indicativos de necessidade de correção da rota, rumo ao sucesso 

permanente: caminhos para a manutenção da satisfação do corpo docente e técnico-

administrativo; subsídio para os setores internos, com equipamentos e materiais de consumo 

adequados à demanda; indicativos para a promoção da formação de profissionais nas diversas 

áreas do conhecimento, capazes de se posicionarem de forma consciente e crítica diante da 

realidade social, política, econômica e educacional brasileira; estímulo à produção científica; 

indicativos para o fortalecimento da qualidade do ensino; contribuição de dados para o 

desenvolvimento regional, por meio da formação de profissionais na área de conhecimento e 

nos campos do saber oferecida pela FASASETE, que atendam ao mercado de trabalho, de forma 

diferenciada, propiciando a melhoria da qualidade de vida da população.  

Todos os resultados são analisados e discutidos em cada segmento da comunidade 

acadêmica, em encontros institucionais. Há um esboço de um caminho sendo definido a partir 

da análise dos documentos e resultados dos ciclos avaliativos, sobretudo no que diz respeito ao 

processo de reestruturação em que está inserida a FASASETE. Ações consideradas como 

subsídios importantes, para a CPA/FASASETE, e que corroboram com o grau de envolvimento 

da comunidade acadêmica nos procedimentos e planejamento estratégico.   

Nesta visão, a avaliação é pensada como instrumento de transformação, não apenas 

da qualidade de ensino, mas da qualidade institucional como um todo, e, em consequência, dos 

serviços prestados à comunidade, através do aprimoramento constante do ensino, da pesquisa e 

da extensão, na busca do atendimento de seus anseios. Diante das perspectivas ou orientações 

levantadas, pode-se dizer que, atualmente, é, praticamente, unânime a compreensão de que uma 

avaliação institucional contínua, global e formativa, conduz a IES a um aumento de suas 

relações sociais e pedagógicas. 

Nesse processo de sentido formativo, a IES pode alcançar uma melhor definição de 

papéis e compromissos de todos os envolvidos em cada segmento da instituição. Desta forma, 

considera-se que a avaliação tem a possibilidade de reafirmar o sistema de valores dominantes 

da instituição, definidos em sua missão, formação sólida e humanística, o caráter científico e 
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pedagógico, dentro de um processo democrático. 

Em face à tarefa que coube à CPA e aos Comitês de Apoio à avaliação, aos gestores 

técnico-administrativos e pedagógicos, somam-se uma maior sensibilização e um envolvimento 

efetivo durante todo o processo. Observa-se, atualmente, uma Faculdade que evoluiu muito e 

que apresentou crescimento, a cada ano, em seu corpo técnico-administrativo, corpo docente e 

discente (com descrição na introdução deste relatório).  

Partindo desse ponto e das considerações anteriores, é oportuno registrar que, ao 

término de um ciclo parcial, as ações avaliativas são norteadas por diretrizes que configuram 

intencionalidades de estratégias metodológicas, do currículo e na realimentação de suas 

práticas, que vão se materializando. Assim, a realidade vai sendo renovada a partir da atividade 

humana que tem como objetivo precípuo a intenção e a transformação.  

Contando com a contribuição dos segmentos da comunidade acadêmica, a CPA da 

FASASETE orienta-se pela representatividade dos segmentos na instituição, tornando-os 

partícipes dos processos avaliativos. É digno de nota salientar que a autoavaliação da 

FASASETE se encontra como espaço de diálogo entre os segmentos da comunidade acadêmica, 

numa prática de reflexão, questionamentos, ressignificação de processos, com a proposta de 

mudanças e melhorias para o redirecionamento das ações.  

Este relatório é a junção dos detalhamentos dos planejamentos estratégicos de 

autoavaliação para o ciclo de 2020-2021 tendo sido  apresentados após a liberação dos relatórios 

na ocasião das liberações em sistema de unificação das pesquisas em plataforma específica a 

este fim, visto resultar da análise crítica e objetiva da atuação da CPA/FASASETE em 

referência à eficácia de sua atuação para consecução de seus objetivos. 

 

6 EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO  INSTITUCIONAL  

 

De acordo com o PDI em vigência, a Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas– 

FASASETE representa um importante centro humanístico para onde convergem dezenas de 

municípios de Minas Gerais. Ao longo desses dezessete anos de funcionamento, a FASASETE 

tem atuado em consonância com uma visão contextualizada do ser humano e do mundo, 

sintonizada com uma sociedade em constante transformação, defendendo uma formação global, 

crítica e reflexiva, com a finalidade de promover a construção de conhecimentos, o exercício 
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da cidadania, a participação coletiva e a valorização de princípios éticos que visam a dignidade 

humana, a justiça social, a responsabilidade, o diálogo e a tolerância social. 

A FASASETE estimula o conhecimento dos problemas do mundo atual, em 

particular os regionais e os nacionais, prestando serviços especializados à comunidade, 

estabelecendo, assim, uma relação de reciprocidade. Com o propósito de compartilhar, 

confrontar e aprimorar os conhecimentos adquiridos na academia, resultantes das atividades 

desenvolvidas no âmbito do ensino, iniciação à pesquisa científica e da criação cultural. A 

FASASETE também promove a extensão voltada à integração com a população. Ao envolver 

o estudante com a realidade social que o circunda, é oportunizada a reflexão crítica sobre o 

contexto em que está inserido, estimulando-o a desenvolver soluções para o avanço social, 

econômico, cultural e político. 

Com relação a expansão da área de conhecimento, a FASASETE oferece cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu e extensão, que propiciem uma compreensão integral dos 

fenômenos humanos, políticos, sociais, espaciais e ambientais que permitem uma sólida 

formação acadêmica. A FASASETE, há 10 (dez) anos no mercado, preocupa-se em ser 

referência no ensino e na pesquisa das áreas jurídicas públicas e privadas, desenvolvendo 

também a extensão de práticas especializadas. 

Na promoção do desenvolvimento regional, a Faculdade Santo Agostinho de Sete 

Lagoas – FASASETE incentiva e apoia a continuidade da pesquisa científica e tecnológica 

como agente transformador da realidade social, ao oferecer especializações em diversas áreas 

do conhecimento. A articulação do ensino com a extensão propicia à produção científica, 

reflexão sobre a sociedade e a implementação de serviços, programas institucionais de 

intervenção educativa, atividades culturais e de vínculo da prática profissional, revigorando-a, 

assim, para a transformação da realidade social. 

Desde o ano de 2017, intensificou-se o acompanhamento constante da Direção 

Acadêmica e COPEX-Ensino nos Projetos Pedagógicos dos Cursos - PPC -, orientando os 

coordenadores e NDE, quanto à reformulação e atualizações curriculares dos Cursos. 

Como forma de acompanhar constantemente os fatores complexos do processo 

ensino- aprendizagem, com foco na melhoria da qualidade do ensino, os cursos contam com 

profissionais de pedagogia para fins de orientação aos professores e acadêmicos no 

enfrentamento dos desafios do mundo contemporâneo. 
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Empréstimo de mais um livro aos monitores do curso, estendendo, também, o prazo 

para devolução de 7 para 10 dias. 

A biblioteca conta com um acervo atualizado, de forma a atender muito bem aos 

acadêmicos. 

Suas atividades de extensão, de caráter social, beneficiam não só os acadêmicos das 

Faculdades Santo Agostinho, bem como a comunidade local, estimulando-os a desenvolver 

soluções para o avanço social. Tanta luta é consequência do prazer de ser referência para a 

construção de práticas inovadoras e voltadas à excelência do fazer universitário e do processo 

de desenvolvimento em suas diversas instâncias e formas de manifestações. Essas ações e 

projetos consolidam a qualidade do ensino, o cultivo dos valores éticos e a responsabilidade 

social. 

A avaliação do PDI para o novo quinquênio foi realizada após discussão e muita 

reflexão com todos os envolvidos, reuniões para a definição de tarefas, onde aconteceu muito 

estudo em caráter individual e coletivo, chegando-se às análises que fizeram com que o PDI 

fosse estruturado com novas metas que são consideradas permanentes e outras com prazos 

estabelecidos para o seu cumprimento:
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Criação da cultura organizacional a partir da articulação entre Avaliação 

Institucional e PDI com a implantação de um sistema de gestão integrada otimizando os 

processos internos e subsidiando a tomada de decisão e profissionalização da gestão;  

Cada setor, a partir das discussões sobre o PDI, conscientizou-se da cultura 

organizacional, valendo-se dos valores, normas e procedimentos da instituição, em cada 

setor documentos que irão subsidiar a gestão estratégica que consta do plano de ação do 

Curso/Setor, além das sugestões enviadas decorrentes do processo avaliativo. Com o 

planejamento das ações gestadas no período vigente, são analisadas as que tenham 

promovido à superação dos pontos fracos e observadas as ações consideradas como pontos 

fortes;  

A Avaliação Institucional Interna tornou-se um processo sistemático e 

permanente, com a intensificação do processo de Avaliação Institucional Interna da 

FASASETE, que é construído coletivamente e que subsidia a gestão acadêmica, permitindo 

a sua potencialização e o desenvolvimento dos seus propósitos;  

Cada curso/setor, ao cumprir com o preenchimento do Formulário de Ações, faz 

sua análise de efetividade e confronta os dados em seu plano de ação a cada ano, assim, 

percebe se houve ou não, avanços. Esses documentos servirão à gestão como instrumento 

de comunicação das ações planejadas pelos diferentes cursos/setores para coletivizar 

avanços e mudanças e o diagnóstico da situação atual do curso/setor.  

Importante ressaltar a existência de uma Plataforma de Curso de 

aperfeiçoamento, atualização e inovação, UCA – Universidade Corporativa Afya, 

possibilitando o acesso a todos colaboradores da instituição para realização de referidos 

cursos, além de parceria com outras IES do grupo na oferta de cursos de Pós-Graduação lato 

sensu com bolsa de 100% (cem por cento) para todos os colaboradores; Promove e viabiliza 

a capacitação dos docentes com formação continuada dentro da IES, ofertada pela 

Coordenação de Ensino, potencializando os docentes por meio de palestras com 

profissionais de renome nacional, realizadas em parceria com setor de Avaliação 

Institucional Interna; 

Acompanhamento do NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência 

Docente) orientando os coordenadores e NDEs, quanto à reformulação e atualizações 

curriculares dos Cursos, como forma de garantir maior racionalidade sobre fatores 
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complexos do processo ensino-aprendizagem com foco na melhoria da qualidade do ensino, 

na busca da formação do profissional competente e do cidadão preparado para enfrentar os 

desafios do mundo contemporâneo;  

Implementação de ações, a fim de captar recursos em fontes de fomento para 

projetos sociais com parcerias. 

A biblioteca conta com um acervo atualizado, de forma a atender muito bem aos 

acadêmicos, segundo os referenciais de qualidade presentes no instrumento de avaliação. 

A infraestrutura apresenta condições muito boas para as atividades previstas no 

PDI. Cabe ressaltar que algumas melhorias de infraestrutura realizadas ao longo do ano, 

foram apontadas nas avaliações externas e internas, e encaminhadas pela Coordenação da 

CPA para os setores específicos.   

A FASASETE, considerando o contexto de contínua transformação científica, 

tecnológica, econômica, social, emocional e ética propõe a criação e desenvolvimento de 

um Programa de Responsabilidade Social que envolva todas as partes interessadas da 

instituição e do entorno onde ela se encontra inserida, buscando garantir o compromisso de 

formar profissionais e cidadãos que entendam e enfrentem, com lucidez e atitude reflexiva 

a dinâmica do mundo global.  Ao desenvolver o Programa de Responsabilidade Social a 

ESMC – Educação Superior Ltda através da relação das suas mantidas promove as 

atividades tendo como objetivo:  

Ser presença ativa e significativa no entorno sócio-ambiental-econômico e 

cultural onde estão inseridas;  

Manter e elevar, permanentemente, o nível da qualidade dos serviços 

educacionais que oferece, no sentir de fazer concreta a sua missão;  

A Responsabilidade Social proporciona uma visão holística, a articulação dos 

diversos setores da IES, em um projeto de promoção social de princípios éticos e de 

desenvolvimento social equitativo e sustentável, com vistas à produção e transmissão de 

saberes responsáveis, e à formação de profissionais cidadãos igualmente responsáveis. Além 

disso, capacita docentes e pessoal administrativo, formados no enfoque de Responsabilidade 

Social Universitária e orienta a iniciação à pesquisa visando à solução de problemas sociais 

(interdisciplinaridade, pesquisa aplicada, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 

humano).  
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Compreendemos que assegurar o direito à educação inclusiva é, também, nossa 

Responsabilidade Social por isso, temos políticas institucionais que contribuem para o 

desenvolvimento econômico e social, considerando a melhoria das condições de vida da 

população e as ações de inclusão. O acesso, a permanência, e o sucesso das minorias no 

processo educacional inclusivo se constituem como um canal para a defesa e a promoção da 

igualdade de direitos. A FASASETE possui convênios e estágios. A instituição mantém 

convênios com o Poder Público Municipal e Estadual para a realização de estágios 

supervisionados do curso de Direito. Também há convênios com entidades representativas 

de classes para encaminhamento de estagiários nas empresas do setor privado ou para as 

próprias entidades representantes legais.  

O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, funcionando com grande êxito, para 

atender a população carente com acompanhamento de Prof. Orientador em todas as 

atividades de demandas recebidas por pessoas que não tem condições de custear e bancar 

tais necessidades judiciais.  

Durante a Pandemia da Covid - 19, o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

FASASETE está respeitando todas as normas locais de distanciamento social. Por isso, não 

está sendo possível o atendimento presencial, atendemos por telefone, Whastapp e email. 

Insta ressaltar que no ano de 2021, foram retomados atendimentos on line, e alguns 

atendimentos presenciais como por exemplo o setor de conciliação e mediação pré-

processual, respeitando todos os protocolos de segurança, em virtude dos decretos referentes 

a pandemia Covid-19.  

Existem projetos sociais de grande impacto realizados em parceria com a mídia 

local de integração acadêmica e de realização de ações sociais. 

● Núcleo do CEJUSC: projeto que visa a implantação de convênios com 

órgãos do Poder Judiciário para atendimento à comunidade através da realização de sessões 

de conciliação objetivando resolver conflitos de interesses, orientados por um profissional 

da área com a participação ativa do Acadêmico. É um projeto que tem por escopo amparar 

a população na resolução de conflitos, evitando a jurisdição e favorecendo a convivência 

pacífica entre os cidadãos. A implantação ocorreu no 2º semestre de 2015. 

● NPJ Itinerante: Programa de Extensão do Núcleo de Prática Jurídica do 

Curso de Direito da FASASETE que busca provocar no acadêmico o senso de 
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responsabilidade em relação ao seu papel de cidadão e envolvimento com a comunidade. 

Identifica, a cada ciclo de trabalho, um núcleo de pessoas ou entidades, preferencialmente, 

de cunho filantrópico ou assistencial, e passa a diagnosticar as necessidades que possam ser 

sanadas através da utilização de conhecimentos do Direito, em primeiro momento prestando 

informações e orientações e em segundo momento, encaminhando para o NPJ para 

promoção da mediação ou patrocínio da causa.  

● FASA Comunidade: Projeto inter e multidisciplinar do Curso de Direito 

juntamente com o Núcleo de Prática Jurídica da FASASETE. O projeto é desenvolvido por 

professores, estagiários e demais acadêmicos da FASASETE e visa a promoção de atividade 

comunitária voltada às minorias e populações carentes, realizadas com prestação de 

assistência jurídica gratuita, conciliação, orientações gerais de consumo e responsabilidade 

e educação ambiental, buscando a harmonia social e maiores esclarecimentos sobre os 

direitos e deveres do cidadão. Acontece o intercâmbio entre os acadêmicos dos cursos e 

unidades da FASASETE. O projeto é itinerante, atua em escolas, associações e demais 

agremiações no município de Sete Lagoas e microrregião e/ou em eventos de extensão 

promovidos pela FASASETE, contribuindo para melhoria na qualidade de vida das 

comunidades envolvidas.  

● Cidadania Universitária: programa de extensão que visa aproximar os 

acadêmicos da realidade da sociedade em geral e levar à comunidade, o que de bom os 

acadêmicos e a FASASETE podem oferecer como cumpridora de sua função social. 

Realizado anualmente, o projeto da Direção da FASASETE, com as Coordenações de Curso 

e COPPEXI, conta com a participação de todos os Cursos da IES, acadêmicos, professores 

e colaboradores do corpo administrativo, oferecendo orientações e informações nas áreas de 

conhecimento dos cursos, atividades lúdicas, alimentação, oficinas, atividades culturais etc, 

sempre com ampla programação e em parceria com empresas públicas e privadas do 

município e região. Com a realização deste evento a FASASETE recebeu em 2014 o Selo 

de Ensino Responsável. 

● Clínica de Direitos Humanos. A Clínica de Direitos Humanos é projeto de 

extensão permanente de responsabilidade e transformação social, vinculada ao Curso de 

Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. A partir do olhar multidisciplinar, o 

projeto busca promover a formação popular emancipatória e o acompanhar os casos de 
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transgressões aos Direitos Humanos, sejam elas de natureza coletiva ou individual. 

● Falando Direito. O projeto Falando Direito tem por objetivo promover a 

formação popular em Direitos Humanos nas escolas públicas de Sete Lagoas e região, com 

a intervenção dos próprios estudantes do Curso de Direito. Com isso, projeta-se a formação 

dos estudantes de Ensino Médio sobre temas transversais do Direito, a fim de criar nova 

realidade emancipatória e democrática. Em 2020, por conta da pandemia, foram realizadas 

ações por meio da plataforma zoom: Foco no Enem, Feira de Carreiras e Profissões, Teste 

de Orientação Profissional e Dicas de como fazer uma boa redação. 

● Laboratório de Arbitragem e Compliance. Considerando o crescente 

número dos casos levados à apreciação do Estado-Judiciário, dentro os quais vários podem 

ser resolvidas pelas formas consensuais de solução de conflito, a Faculdade Santo Agostinho 

de Sete Lagoas lançou, em 19 de outubro do ano de 2020, o Laboratório de Arbitragem e 

Compliance. Trata-se de instrumento dedicado ao acompanhamento da comunidade local, 

sobretudo as pequenas e médias empresas, de formação plural dos discentes do Curso de 

Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas e a necessidade da comunidade 

empresária local. 

Em 2020 e primeiro semestre de 2021 não ocorreram esses Projetos tendo em 

vista Decreto Municipal cancelando qualquer ação que possivelmente existisse 

aglomeração, ou atendimentos, que envolvessem maior número de alunos em ações de 

grupos e por este motivo foram cancelados. 

No segundo semestre de 2021 algumas atividades foram gradativamente 

retomadas, como por exemplo ações sociais, atendimentos de conciliação e mediação,  

garantindo a integridade de todos frete a pandemia que nos acomete, além do planejamento 

para retorno integral em 2022.  

A IES oferece aulas de nivelamento em determinadas áreas, no início dos cursos 

de graduação, para que estudantes com dificuldades em acompanhar o ritmo da educação 

superior possam reforçar seus conhecimentos e capacidade de aprendizagem. 

A instituição oferece desconto também para irmãos, filhos de funcionários e 

funcionários. Também incentiva os alunos das escolas públicas a participarem do ENEM 

com vistas ao ingresso na instituição com benefícios do PROUNI. Este incentivo ocorre 

através de palestras de esclarecimento realizadas nas escolas. 
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A IES possui convênios de estágios remunerados e não remunerados, com 

entidades públicas e privadas da comunidade onde está inserida, atendendo às necessidades 

destas e estabelecendo uma interação entre o acadêmico e a sociedade.  

A instituição aderiu ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

candidatos pré-selecionados pelo MEC para a Instituição, que os submete a um processo 

seletivo próprio, diferente do vestibular. A inclusão e a participação são essenciais à 

dignidade humana e ao pleno exercício da cidadania. Dentro do campo da educação, isso se 

reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína equalização de 

oportunidades. A educação inclusiva proporciona um ambiente favorável à aquisição de 

igualdade de oportunidades e participação total das Pessoas com Deficiência (PcD) no 

processo de aprendizagem. O sucesso delas requer um esforço claro, não somente por parte 

dos professores e dos profissionais da educação, mas também por parte dos colegas, pais, 

famílias e voluntários. 

A educação inclusiva deve responder às necessidades diversas do educando, 

acomodando diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade para todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos 

organizacionais, uso de recursos diversificados e parceria com as organizações 

especializadas. 

Nesse sentido, a Política de Inclusão e Diversidade da FASASETE procura 

tornar possível e praticável a inclusão oportunizando que a prática pedagógica vá para além 

da escrita e do conteúdo, mediar a formação de valores humanos, compreendendo a 

necessidade da transformação cultural na formação inicial e continuada. 

Em consonância com o PDI da FASASETE, com documentos legais que versam 

sobre as políticas afirmativas a ESMC – Educação Superior Ltda, assegura o compromisso 

com as políticas públicas de Estado, coadunando com a Política da Inclusão e Diversidade 

com a Política de Atendimento ao Discente priorizará ações voltadas aos seguintes grupos:  

Pessoas com necessidades educacionais especiais: consolidar o direito das 

pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, físico motora, múltiplas deficiências e 

altas habilidades/superdotação para promover sua emancipação e inclusão nos sistemas de 

ensino. 

Em relação ao aluno com Transtorno do Espectro Autista – TEA, o atendimento 
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será realizado tendo como parâmetro o previsto na Lei nº 12.764/2012 institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

atendendo aos princípios da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC/2008) e ao propósito da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência – CDPD (ONU/2006), definidos no seu art. 1º.   

Gênero e diversidade sexual: o reconhecimento, o respeito, o acolhimento, o 

diálogo e o convívio com a diversidade de orientações sexuais fazem parte da construção 

do conhecimento e das relações sociais de responsabilidade da escola como espaço 

formativo de identidades. Questões ligadas ao corpo, à prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, à CIDS, à gravidez na infância e na adolescência, à orientação sexual, à 

identidade de gênero são temas que fazem parte desta política.  

Étnico-racial: dar ênfase às ações afirmativas para a inclusão da população negra 

e da comunidade indígena, para a valorização da diversidade de culturas e para os grupos 

em desvantagem social.  

Acessibilidade Arquitetônica: A ESMC – Educação Superior Ltda objetiva, para 

além da qualidade do ensino, o desenvolvimento regional, através de investimentos em 

recursos humanos e físicos em suas mantidas. A preocupação da IES com a acessibilidade 

se inicia com sua estrutura física, que procura a reduzir e a eliminar barreiras arquitetônicas, 

através do entendimento e aplicação das normas que definem os parâmetros de construção 

de espaços acessíveis, com instalações adequadas aos termos da legislação vigente. As 

construções contam com instalações que garantem a acessibilidade de pessoas com 

deficiência física determinadas na NBR 9050, proporciona a utilização de sinalização de 

acessibilidade, espaços para a mobilidade em cadeira de rodas, rotas acessíveis (rampas), 

sanitários e lavatórios acessíveis e portas com vão livre de 0,80 m com maçaneta do tipo 

alavanca. A ESMC – Educação Superior Ltda conta com um setor especifico responsável 

pelas edificações das mantidas.   

No contexto educacional, percebe-se que os segmentos da comunidade 

acadêmica, ao se envolverem no processo avaliativo, se constituem enquanto sujeitos, 

contribuindo com seus valores e crenças, ressignificando-os por meio dessa relação. O 

delineamento do perfil da FASASETE é consolidado por meio do desafio de se repensar o 

papel da Instituição no que concerne à garantia da qualidade do ensino superior na sociedade 
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local e na região dentro de um contexto histórico, cultural e econômico.  

Suas atividades de extensão, de caráter social, também beneficiam os 

acadêmicos da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, estimulando-os a desenvolver 

soluções para o avanço social. Essas ações e projetos consolidam a qualidade do ensino, o 

cultivo dos valores éticos e a responsabilidade social. 

 

7 EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

A avaliação desta dimensão foi realizada a partir da confrontação dos projetos 

político-pedagógicos do curso e as diretrizes curriculares nacionais. Verificou-se que o 

currículo do curso, com sua organização didático-pedagógica, é elaborado em função do 

perfil desejado do egresso e das diretrizes curriculares, de forma   conjunta entre 

coordenação, docentes e representação discente.   

Os métodos e metodologias são definidos pelo professor em conjunto com o 

coordenador de curso, levando em consideração as especificidades de cada 

disciplina/atividade.  

Os planos de ensino, elaborados pelo professor, são analisados pela coordenação 

de curso com a aprovação do NDE dos respectivos cursos. A avaliação da aprendizagem é 

flexível, cabendo a cada professor definir formas e métodos de fazê-lo, desde que atendidos 

alguns requisitos básicos e aprovada pela coordenação de curso. Nas respostas aos 

questionários aplicados verificou-se que tanto docentes quanto discentes consideram 

positiva a atuação do coordenador, do NDE e do colegiado de curso. Quanto à metodologia 

de avaliação, os respondentes declararam que os instrumentos de avaliação utilizados nas 

disciplinas são adequados aos objetivos delas. 

O princípio de integração possibilita a união entre o todo institucional, tendo 

como diretriz a LDBEN/96, no art. 43, que determina a finalidade da educação superior e 

pressupõe uma atitude que compreenda a diversidade como riqueza, sob a ótica da 

pluralidade de pontos de vista, assumindo seu papel de difusora de conhecimentos. Entende-

se como necessidade e responsabilidade social da FASASETE, promover o estabelecimento 

de novas relações de Ensino, Pesquisa e Extensão, nas quais todos são sujeitos, garantindo 

a participação efetiva dos envolvidos, tanto no planejamento das ações quanto nas dinâmicas 
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e procedimentos, desde a elaboração dessas ações, como em seu desenvolvimento e 

avaliação. 

As políticas de ensino visam favorecer a formação de profissionais 

multicomponentes e empreendedores, com uma visão crítica da realidade regional, com 

vistas a uma ação transformadora do mundo que os cerca. O ensino deve ser inter e 

transdisciplinar, admitindo, todavia, habilitações profissionais específicas e considerando 

que a base da atuação profissional deve se assentar em sólidos conhecimentos das diversas 

áreas, relacionadas com cada profissão.   

A FASASETE vem implantando ao longo dos anos uma nova dinâmica para o 

processo ensino-aprendizagem com ferramentas importantes, para maior conforto, como 

instalação de data show nas salas de aula, ar condicionado, sala de audiovisual e ampliação 

dos laboratórios de informática, demonstrando a preocupação em construir uma nova cultura 

na comunidade acadêmica cada vez mais diversificada, compatível com o perfil dos 

estudantes atuais que têm o hábito do uso rotineiro da tecnologia da informação.   

A Instituição promove permanentemente a qualificação do corpo docente por 

meio do Programa de Formação de Professores (PROF), Programa de Formação de 

Professores Ingressantes (PROFI).  Além disso, propõe ações pedagógicas de formação 

continuada para a comunidade docente de modo a atender as necessidades do ato de ensinar 

e de compreensão do método. Estas, são realizadas em formatos distintos como grupo de 

estudos, cursos, oficinas, seminários e encontros intermediados para troca de experiências 

visando ao desenvolvimento profissional do professor em questões pedagógicas para que 

aconteça a transposição didática em sala de aula. São também realizadas, para os docentes, 

oficinas para elaboração de questões objetivas e discursivas. 

Outra Política de Ensino é consolidar e ampliar o processo de Avaliação 

Institucional na FASASETE como instrumento de acompanhamento operacional na 

execução de sua missão quanto ao ensino de qualidade e realizar avaliação anual do PDI.  

A Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (COPEX) juntamente com o 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) desenvolvem uma política 

de apoio psicopedagógico e social através de programas diversos, Atendimento 

Psicopedagógico e Social, ações individuais e coletivas, Formação do Aluno Ingressante, 

Formação de Líderes.  
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 A intervenção do Núcleo Psicopedagógico na Instituição de Ensino é 

considerada como um recurso do sistema educacional, portanto, de todos os docentes e 

acadêmicos. Requer definição coerente em relação àquilo que a própria tarefa representa 

como recurso para a Instituição e que precisa da análise e reflexão constantes, como meio 

para atingir seus objetivos. Trata-se de uma intervenção mais global, não necessariamente 

centrada no indivíduo: este é levado em consideração, mas ao mesmo tempo em que são 

considerados os demais elementos do sistema com os quais interage.  

A FASASETE, inseriu na sociedade através do Ensino, Iniciação à Pesquisa ou 

Extensão, propondo uma ação formadora na comunidade, de forma interdisciplinar e 

firmando as suas identidades sociais, pedagógicas e científicas. Independente da mantida a 

qual os acadêmicos pertençam, eles podem participar das atividades dos diferentes 

programas.  

Nivelamento em Língua Portuguesa.   

O programa acima citado, é transversal e consiste na realização de aulas na 

modalidade à distância, objetivando a instrumentalização de conhecimentos para 

aperfeiçoamento das condições de interpretação e produção de textos pelos Acadêmicos, 

compondo atividade extracurricular.  

Monitoria, programa que propicia aos Acadêmicos desenvolver autonomia nos 

estudos, além de despertar o interesse pela docência, através do exercício da função de 

monitor. Promove a interação entre Acadêmicos de diversos períodos, com atendimentos 

individuais ou em grupos, em dias e horários regulares, visando à elucidação, 

aprofundamento e discussão de conteúdos programáticos das disciplinas cursadas.   

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão deve embasar os 

programas e projetos dos Cursos da FASASETE, incentivando o desenvolvimento de 

competências que mobilizam, integram e articulam os conhecimentos, as atitudes para as 

atividades acadêmicas.  

A FASASETE estimula a iniciação à pesquisa no âmbito da graduação, 

envolvendo docentes e acadêmicos no Programa de Iniciação Científica, mediante 

incorporação do princípio de investigação durante a formação profissional, com a 

supervisão de professores. A iniciação científica contribui para que o acadêmico exerça um 

papel ativo no seu processo de formação, grupos de estudos e Fóruns de Ensino, Pesquisa e 
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Extensão, como descritos a seguir: 

Fórum Integrado de Pesquisa, Ensino e Extensão, integra e divulga o 

conhecimento produzido na FASASETE. É realizado anualmente, por meio de Mostra 

Científica dos trabalhos produzidos pela comunidade interna e externa. Com publicação em 

Anais, assegurando a divulgação no meio acadêmico. 

Grupos de Iniciação Científica, coordenados por Professores com formação 

scritu-sensu, envolve alunos e, visa o direcionamento de leituras, levantamento de dados, 

discussão e análise de fontes de um tema específico, favorecendo o desenvolvimento do 

senso crítico e o incentivo à produção científica. 

Os grupos de pesquisa e/ou estudos deverão desenvolver, pelo método 

científico, análises de problemas, utilizando a literatura científica nacional e internacional, 

com vistas à produção de conhecimento que contribuam para o desenvolvimento técnico-

científico dos professores e estudantes envolvidos, bem como para a formulação de 

problemas da região. Esses grupos devem contar com a participação de docentes da 

Instituição. O coordenador deverá ter a titulação de mestre ou doutor. Após a criação, o 

grupo deve ser registrado em formulário próprio. O coordenador deverá orientar as 

atividades de iniciação científica por meio de projetos a serem executados pelos estudantes 

de graduação. A seleção de estudantes para participação nos grupos de pesquisa e/ou estudo, 

bem como nos projetos de iniciação científica desenvolvidos, é feita por meio de edital 

amplamente divulgado no site institucional e nos murais de avisos da Instituição, além de 

convite verbal feito pelos professores coordenadores dos grupos aos estudantes e 

colaboradores. Recomenda-se que cada projeto tenha a duração mínima de seis meses, o que 

deve constar no cronograma. 

As atividades de extensão são desenvolvidas com o apoio da Coordenações de 

Graduação de Curso e baseadas na “Política de Extensão do Instituto Educacional Santo 

Agostinho”, resultado do trabalho coletivo de equipe administrativa responsável pelo setor 

de extensão, professores e coordenadores de curso, com base no documento orientador de 

ações extensionistas. Este regulamento baseia-se no Plano de Desenvolvimento 

Institucional em vigência. Além de considerar a LDBEN/96, no art.43, que determina a 

finalidade da educação superior e ressalta o papel da extensão universitária como produtora 

e difusora de conhecimentos. É preciso considerar ainda, que o Sistema Nacional de 
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Avaliação da Educação Superior (SINAES, Lei 10.861/ 2004) inclui a extensão como um 

dos parâmetros da avaliação das instituições de ensino brasileiras.  

Fica evidente, portanto, que a Extensão da Faculdade Santo Agostinho de Sete 

Lagoas – FASASETE desenvolve no acadêmico, o senso crítico e analítico, através de 

atividades de responsabilidade social, produção de eventos, seminários, palestras e cursos 

de capacitação. O acadêmico, além da sala de aula, aprende na prática a conhecer a realidade 

da região e o setor mercadológico. As atividades de extensão, além de ampliar e consolidar 

os objetivos prioritários da instituição mantém o compromisso com a oferta do ensino de 

qualidade, a formação ética, a responsabilidade social, e a interdisciplinaridade. 

Em relação à comunicação com a sociedade, ela é realizada levando em conta 

os meios de comunicação local e regional, TV, Rádio, mídia impressa (envio de releases, 

press kits, Informativo Santo Agostinho, publicações em jornais impressos e revistas, 

manual do acadêmico), mídia alternativa (outdoor, panfletagens, cinema, merchandising), 

tecnologias  (twiter, facebbok, Youtube, e-mail marketing, SMS, instagran e whatsApp e 

site institucional) e ainda, realização de eventos acadêmicos, como palestras, seminários e 

eventos externos. 

Destacam-se, como pontos relevantes da comunicação da FASASETE com a 

sociedade e comunidade acadêmica, os programas e projetos, as parcerias de sucesso que 

ocorrem, com exclusividade, a cada ano na instituição, a saber: Projeto de Recepção ao 

Acadêmico, é promovida a semana de recepção dos acadêmicos, com informações sobre 

procedimentos e políticas institucionais, shows, como standap, aulas inaugurais e outras 

atividades; Cidadania Universitária Santo Agostinho – Em parceria com os setores e 

comunidade acadêmica, como atividade integrante da Semana de Responsabilidade Social 

no Ensino Superior, da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior – 

ABMES promove atividades gratuitas de orientação jurídica, educação ambiental, lazer, 

cultura, saúde e prestação de serviços à população, organizadas pela comunidade acadêmica, 

dentre outros. O objetivo é divulgar os cursos da FASASETE e confirmar a qualidade do 

ensino oferecido na instituição. 

Importante ressaltar, que mesmo no momento de pandemia, a IES se preocupou 

com a realização dos referidos eventos no formato on line, dando continuidade ao trabalho 

da instituição.  
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Outro meio inovador de comunicação é o Fasa Online, ferramenta de interação 

social, que consiste em uma dinâmica rede social que permite comunicação direta entre 

professores, acadêmicos e futuros egressos da Instituição, além de oferecer facilidade de 

acesso aos sistemas acadêmicos.   

Outra ferramenta importante no processo de comunicação da FASASETE é 

Aplicação Mobile, reconhecidamente inovadora, é uma solução voltada para alunos 

universitários, que visa auxiliar no registro dos seus históricos acadêmicos. Implantada 

pensando em alunos e professores das Faculdades Santo Agostinho, possibilita a 

comunicação, em tempo real, entre toda a comunidade acadêmica. Para acadêmicos, o 

aplicativo fornece diversas vantagens como acesso as Notas/Faltas, histórico escolar, 

Calendário/eventos, Financeiro, Declaração de matricula, Declaração para Imposto de 

Renda. Os acadêmicos poderão acessar material didático postado pelos professores. O 

aplicativo também possui um FEED de Notícias, onde o acadêmico recebe avisos de 

eventos, e pode participar de pesquisas de satisfação. Para o professor o aplicativo também 

disponibiliza uma gama de vantagens que facilitam a vida diária, como consulta de horários, 

lançamento de frequência diária, lançamento de notas e envio de mensagens para suas 

turmas.   

Por meio do site institucional, ferramenta de comunicação externa e interna, são 

oferecidos ágeis canais que facilitam a comunicação com os diferentes públicos, como o 

Fale Conosco e a Ouvidoria. Esses meios possibilitam conexão direta para envio de dúvidas, 

reclamações, críticas, elogios e sugestões que envolvem os serviços prestados pela 

Instituição. Por meio desta ferramenta também são disponibilizados à comunidade externa 

as informações acerca dos resultados das avaliações recentes, da divulgação dos cursos, das 

atividades e programas de extensão e iniciação a pesquisa, documentos institucionais 

relevantes, apresentando-se como um forte mecanismo de transparência institucional.  

A CPA e o comitê interno de comunicação, instâncias específicas que atuam 

transversalmente às áreas garantem a divulgação dos resultados da avaliação institucional 

e, que esses, sejam utilizados para reforçar, corrigir rumos, capacitar, embasar tomada de 

decisões, sempre em prol do aperfeiçoamento humano e intelectual de toda comunidade 

acadêmica da FASASETE e identificar parcerias que possam agregar valores ao processo 

de ensino e aprendizagem e à formação pretendida.   
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A Divisão de Comunicação e Marketing também atende às demandas da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, auxiliando no processo de divulgação dos resultados 

e de resposta às demandas da comunidade acadêmica. Criado para comunicação imediata, 

o grupo de WhatsApp dos líderes de turma com a coordenação da CPA facilita o 

esclarecimento de dúvidas e fomenta a participação de todos no movimento institucional.  

Internamente a Instituição faz uso de Banners, Quadro de Avisos, Murais e do 

Site Institucional. São utilizados ainda o e-mail da turma, processo de comunicação do 

acadêmico com o coordenador. Além disso, são realizadas reuniões com o segmento 

discente, representados pelos líderes de turma, coordenador de curso e um representante da 

Comissão Própria de Avaliação. Tal medida possibilita não somente a avaliação permanente 

do curso, mas o levantamento de demandas e discussão dos resultados da avaliação 

institucional.  

Outro aliado na comunicação interna, que colabora para o ambiente democrático 

e promove a transparência da Instituição são as reuniões de planejamento junto à Diretoria. 

São realizadas reuniões mensais entre Gestores Administrativos e a Diretoria, para 

planejamento de atividades e balanço de cumprimento de metas. Já na área acadêmica, as 

reuniões, entre as Coordenações dos Cursos e Diretoria, acontecem frequentemente. Ainda, 

com os acadêmicos temos o Café com o Diretor, ocorre com representantes de turmas de 

todos períodos.  

No que diz respeito à Política de Atendimento aos discentes, são desenvolvidas 

dentro das políticas e objetivos traçados pela Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

e pelo NAPPSA/NAPED, e visam contribuir para o aprimoramento e a permanência do 

estudante de graduação na Faculdade, possibilitando-lhe melhor desempenho nas atividades 

acadêmicas e consequentemente, melhor qualificação profissional.  

• PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO AO DISCENTE: Uma forma de 

acolhimento é o fato de a FASASETE proporcionar a participação dos 

acadêmicos em atividades de iniciação científica, extensão, estágios, 

apresentação e divulgação (publicação) de trabalhos, órgãos colegiados, 

monitorias, entre outras atividades. Envolvendo os alunos em projetos que 

oportunizem aos acadêmicos conhecer melhor o meio onde atuarão futuramente, 
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a realidade dos problemas e potencialidades, vivenciando atividades 

relacionadas à profissão.  

• APOIO A EVENTOS ACADÊMICOS: Destina-se a apoiar eventos acadêmicos 

já institucionalizados, que tenham como co-responsável o segmento discente, 

desde que aprovados na forma do regimento. Tais eventos dizem respeito a 

Congressos, Simpósios, Jornadas, Semanas, Ciclos de Palestras, Reuniões com 

entidades estudantis.  

• BOLSAS E AUXÍLIOS: Há políticas de descontos semestrais, conforme 

programas institucionais.  Programa de Financiamento  Fundo de Financiamento 

Estudantil, programa de financiamento do governo e Bancos parceiros.  

• PROGRAMA DE MONITORIA: A FASASETE, com o objetivo de auxiliar na 

formação do discente, possibilitando a experiência da vida acadêmica, 

promovendo a integração de acadêmicos e, a participação em diversas funções 

da organização e desenvolvimento das disciplinas do curso implantou o 

Programa de Monitoria, que funciona de acordo com regulamento próprio.  

• PROGRAMA DE NIVELAMENTO: A FASASETE, com o intuito de promover 

e estimular o aprimoramento do desempenho acadêmico de seus discentes 

desenvolve o Programa de Nivelamento para acadêmicos de graduação, 

conforme descrito em documento próprio.  

• ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO: A Coordenação 

Pedagógica/NAPPSA (Núcleo de Apoio Pedagógico, Psicológico e de 

Acessibilidade) é uma as áreas do Ensino que se propõe a mediar, estimular e 

promover ações envolvendo os docentes, discentes e técnicos administrativos e 

pedagógicos e tem por finalidade apoiar os docentes da Instituição em sua 

qualificação didático pedagógica, tendo em vista a otimização da qualidade do 

ensino desenvolvido pela IES no cumprimento de sua  missão e da visão dela 

decorrente. Neste contexto, atende aos coordenadores de curso, professores e 

estudantes, e tem como missão contribuir para o desenvolvimento e 

empoderamento do ser humano por meio do cuidado com este nas áreas 

pedagógica, psicológica, profissional e de acessibilidade, contribuindo assim 
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para o acesso e permanência dos professores, estudantes e comunidade 

acadêmica na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista.  

• ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL: (espaço para participação e convivência 

estudantil) A representação estudantil tem por objetivo promover a cooperação 

entre administradores, professores e acadêmicos no trabalho escolar e o 

aprimoramento da instituição. O Corpo Discente tem representação, com direito 

a voz e voto, no Colegiado de Curso, na CPA, no Comitê de Apoio à Avaliação 

Institucional, no Conselho Superior da FASASETE, Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), conforme previsto no Regimento Interno da 

Instituição.   

• ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS: A FASASETE possui, já prevista, 

uma Política de Relacionamento com os Egressos que prevê a realização de 

atividades de desenvolvimento profissional com os discentes na etapa final de 

conclusão do curso; oferta de Cursos de Pós-graduação com condições de 

pagamento diferenciada para os egressos; participação em eventos com 

condições de pagamento de taxas de inscrições diferenciadas; livre acesso à 

infraestrutura da Instituição; além da realização da Pesquisa do Egresso, a ser 

desenvolvida pela Avaliação Institucional Interna.   

Insta ressaltar que quanto ao apoio ao estudante, constatou-se um avanço a partir 

da contratação em tempo parcial e integral de professores para o atendimento pedagógico. 

A otimização do Núcleo Docente Estruturante contribuiu significativamente 

para a revisão sistemática e periódica dos currículos, feita a luz das diretrizes curriculares. 

O mecanismo consiste da análise das diretrizes e da realidade local e regional. O NDE é 

formado pelo coordenador de curso e docentes do curso contratados em tempo parcial e 

integral. Os critérios orientadores da atualização curricular são as diretrizes nacionais de 

cada curso, o perfil desejado dos egressos e as necessidades do mercado profissional. 

O coordenador de curso é responsável pela promoção de reuniões e encontros 

de discussão da atualização curricular envolvendo docentes, discentes e comunidade. O 

NDE é formado pelo coordenador e de docentes do curso, que se reúnem quinzenalmente 

(dependendo da necessidade do curso no momento) para discussão, avaliação, detecção e 
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resolução de possíveis ajustes nos currículos dos cursos. 

Cumpre anotar excepcionalmente no ano de 2020, com as dificuldades impostas 

pela pandemia COVID-19, foi implantado um sistema (CANVAS) para dar continuidade ao 

ensino de forma eficaz, trazendo possibilidades de aulas síncronas em todas as disciplinas, 

disponibilização de conteúdos e materiais com várias formas de interação entre docente e 

discentes, foram implementados também grupos de trabalhos para auxiliar os docentes e 

discentes no que tange o REAR – Regime Especial de aprendizagem Remota, o que foi 

mantido em 2021.  

Em conformidade com os objetivos da instituição e das perspectivas de 

desenvolvimento e sustentabilidade socioculturais da região, entende-se que não há como 

tratar de “ensino de excelência” sem a permanente produção de conhecimento. Nesse 

sentido, várias linhas de ação estão contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional, de 

forma a possibilitar que a pesquisa científica seja compreendida como princípio de formação 

educacional. 

Uma das principais medidas tomadas nesse sentido foi a implementação da 

Coordenação de Graduação, Pesquisa e Extensão órgão Institucional que tem entre seus 

objetivos gerenciar as atividades relacionadas à pesquisa, extensão e pós-graduação em 

diversos aspectos. 

Algumas outras medidas foram implementadas: 

 

- Articulação consoante entre Ensino, Pesquisa e Extensão através de estímulos e apoio 

técnico científico a docentes e discentes; 

- Metodologia científica da pesquisa como parte integrante na formação dos alunos;  

- Apoio ao desenvolvimento de pesquisas por meio de editais internos com recursos 

orçamentariamente alocados – Programa de Bolsas, apoio a todas as atividades de 

pesquisa e iniciação científica. 

- Estímulo à produção científica através de fomento a eventos científicos locais através 

dos Fóruns de Ensino Pesquisa e Extensão durante os anos de 2018, 2019, 2020. 

- Possibilidade de publicação na Revista Científica da FASASETE com caráter online 

de livre circulação e pública, devidamente com inscrição de ISSN. 

 A comunidade acadêmica tem conhecimento destas possibilidades e estão 



 

 

50 

 

satisfeitas com as políticas oferecidas. Porém, com a crescente demanda de interessados 

e para não comprometer a motivação, a IES está em fase de reformulação de suas 

políticas para deixar seus trabalhos mais eficientes. 

 

8 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE – para articular o 

modelo de gestão, como forma de alcançar as metas estabelecidas, define os principais 

objetivos estratégicos institucionais: promover a satisfação discente; zelar pelo 

cumprimento das disposições do Ministério da Educação e Cultura no que tange à regulação 

e supervisão para a qualidade do ensino ofertado; manter a satisfação do corpo docente e 

técnico-administrativo; subsidiar os setores internos com equipamentos e materiais de 

consumo adequados a demanda; promover políticas de apoio e acompanhamento aos 

segmentos da comunidade acadêmica; ampliar a atuação na região contribuindo com o 

desenvolvimento regional através da formação de profissionais na área de conhecimento e 

nos campos do saber, que atendam ao mercado de trabalho de forma diferenciada 

propiciando a melhoria da qualidade de vida do ambiente interno da FASASETE, e 

consequentemente, do ambiente externo que se faz em seu entorno e região.   

De acordo com o SINAES, essa dimensão tem por objetivo precípuo avaliar a 

capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas e estratégias de gestão 

acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos recursos financeiros 

necessários ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas.  

Para isso, a mantenedora e a direção geral desta faculdade, consolida suas 

diretrizes quando da tomada de decisões participando das reuniões do Conselho Superior; 

orientando-se a partir dos documentos institucionais; a saber, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – (PDI); cumprindo e fazendo cumprir o Regimento Geral deliberando sobre 

possíveis alterações que define sobre o regime disciplinar dos membros da comunidade 

acadêmica.  

O corpo docente da FASASETE é constituído por profissionais com titulação 

acadêmica de doutor, mestre e especialista. 

Os professores são selecionados através de análise curricular, com seleção, 
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participação em banca avaliadora e recrutamento feito pelo RH, e contratados segundo a 

legislação vigente. 

O processo seletivo para admissão de professores obedece aos seguintes 

princípios: 

1. Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos 

acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por 

ele lecionada; 

2. Constitui requisito básico o diploma de graduação e de   pós- graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica 

ou afim àquela a ser lecionada. 

São atribuições do professor dentre outras: 

- Participar da elaboração do projeto pedagógico e institucional da Instituição; 

- Elaborar o plano de ensino de sua disciplina ou atividade, submetendo-o à 

aprovação do Núcleo Docente Estruturante, por intermédio da coordenação 

- Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe 

integralmente o programa e a carga horária; 

- Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de 

comissões para as quais for designado; 

- Não defender ideias ou princípios que conduzam a qualquer tipo de 

discriminação ou preconceito ou que contrariem o regimento e as leis; e 

- Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e no regimento. 

A Política de Recursos Humanos da FASASETE Inclui os Planos de 

Capacitação e de Carreira Docentes. 

a)   Requisitos de titulação 

A FASASETE estabelece como requisitos mínimos, quanto à titulação. 

Obedecido aos requisitos mínimos, são ainda avaliados, os candidatos avaliados quanto à 

docência: 

I – A titulação e a validade dos títulos; 

II – A adequação da formação a área de conhecimento ou atividade para a qual 

estiver sendo selecionado. 

Fazem parte do processo seletivo para professor da IES, as etapas de entrevista 
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e teste em sala de aula, /ambas possuem caráter eliminatório, no teste de sala de aula o 

candidato é avaliado por uma banca composta no mínimo por três professores mestres ou 

doutores. A FASASETE tem como preocupação permanente a qualificação de seus 

professores, estimulando os já titulados a prosseguirem sua qualificação e os em fase de 

formação a concluírem seus estudos, bem como realizando ações de capacitação didático-

pedagógica. 

b)   Critérios de seleção e contratação 

A FASASETE busca uniformizar referidos processos, estabelecendo 

procedimentos e itens de avaliação dos candidatos a professores, respeitando as diferenças 

existentes nas disciplinas de cada curso. Ao término de cada semestre letivo, os 

coordenadores de curso informam suas necessidades de contratação para o semestre 

seguinte. Com estas informações em mão, a Coordenação da Graduação junto ao 

Coordenador de Curso abre concurso seletivo para as oportunidades. A divulgação para o 

recrutamento ocorre em jornais locais, no sítio eletrônico da FASASETE. Além disso, a 

FASASETE conta com um banco de currículos que é atualizado permanentemente. 

O enquadramento, será realizado de acordo com o Plano de Cargos e Salários 

que está em fase de implementação. 

c)   Procedimentos para Substituição Eventual de Docentes 

A Instituição dispõe - ainda em fase de implementação, do Plano de Carreira 

Docente (Plano de Cargos e Salários) que tem a finalidade de regulamentar as condições de 

admissão, demissão, direitos e vantagens, bem como os deveres e responsabilidades dos 

membros corpo docente. Além dos casos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, 

pode ocorrer o afastamento do ocupante de cargo do Magistério, com direitos e vantagens 

estabelecidos no Plano de Carreira Docente por: 

I - aperfeiçoar-se em IES nacionais ou estrangeiras e comparecer a congressos 

e reuniões, relacionados à sua atividade técnica ou docente; 

II - exercer cargos administrativos na instituição. 

O Docente somente poderá afastar-se ou permanecer afastado, para a realização 

de Curso de Aperfeiçoamento na área específica ou afim à disciplina que leciona ou em 

atividades de interesse do Curso. 

O afastamento temporário sendo deferido, o docente afastado deverá ser 
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substituído. Podem se candidatar ao cargo de Professor Substituto, docentes que atendam às 

seguintes exigências: 

a) gozar dos direitos políticos; 

b) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 

c) não seja ocupante de cargo efetivo da carreira do magistério, de que trata a 

Lei nº 7.596 de 10/04/87; 

d) ter titulação igual ou superior ao professor anterior; 

e) ter experiência profissional e acadêmica igual ou superior ao professor 

anterior; 

f)  ter formação acadêmica adequada à disciplina que leciona/irá lecionar. 

 

Por meio do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, é 

desenvolvida, de forma contínua, a qualificação do corpo docente da FASASETE. A 

estrutura do Programa centra-se nas discussões de perspectivas atuais para Educação 

Superior; contexto social e o desenvolvimento profissional, sob o eixo dos processos 

formativos da Pedagogia Universitária. Constitui-se em uma Política Institucional de 

formação contínua: (1) Formação dos Professores Ingressantes-PROFI; (2) Formação dos 

Professores Veteranos PROF; (3) Formação dos Professores Coordenadores de Cursos; (4) 

Curso de Aperfeiçoamento Docente. 

Nesse sentido, a FASASETE incentiva a formação continuada do corpo docente 

por meio do Programa de Concessão de Bolsas de Apoio para Formação de Mestres e 

Doutores, que consiste na oferta de bolsas de estudos, provenientes de recursos próprios, 

destinada ao financiamento de cursos de Pós-graduação Stricto Sensu para Colaboradores e 

Professores das Instituições mantidas pelo Instituto Educacional Santo Agostinho, na forma 

de regulamento próprio.  

Para fins de participação no programa, consideram-se Programa de Mestrado e 

Programa de Doutorado apenas os que têm reconhecimento prévio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação. O 

edital para concessão de bolsas de mestres e doutores, é uma prática consolidada, instituída 

e publicizada na instituição. 

A FASASETE investe no crescimento pessoal e profissional de seus 
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trabalhadores, por meio do Programa de Capacitação para Colaboradores Graduados e do 

Programa de Graduação para Colaboradores, os oferecem bolsas de estudo Graduação e 

Pós-graduação Lato Sensu. Ainda proporciona atividades internas de capacitação, assim 

como externas em áreas específicas, visando o desenvolvimento profissional e pessoal dos 

colaboradores, como a realização da SIPAT – I Semana Interna de Prevenção de Acidentes 

no Trabalho, organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Também é 

oportunizada a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais 

realizados pela Instituição. 

Ao longo do ciclo parcial – 2020-2021 – a configuração das metas, indicadores 

e objetivos da gestão da instituição culminaram no desenvolvimento de um planejamento 

estratégico com definição de ações a curto, médio e longo prazo, sendo estabelecidas 

prioridades nas ações a serem implementadas e que constam em documentos institucionais. 

Na autoavaliação, o objetivo é identificar as principais fraquezas que são 

encaminhadas à gestão da instituição e os coordenadores, por meio de informações que 

visem à mudança de cultura. O planejamento da FASASETE, que é revisto semestralmente 

ou anualmente quando se distinguem em questões pedagógicas ou administrativas, mesmo 

com o impacto no orçamento, se pauta pelas prioridades, para que os avanços ocorram no 

processo, no caminhar, no redesenho da instituição onde todos colaboram.  

As ações que enfatizam a sustentabilidade financeira da FASASETE se 

destacam pelas principais citadas a seguir: controle dos gastos, por meio da centralização de 

autorizações das compras e dos pagamentos; equilíbrio entre a permanência dos alunos e a 

necessidade de resultados operacionais; captação suficiente de alunos diminuindo os índices 

de evasão; sistemas modernos de gerenciamento acadêmico e financeiro e na reformulação 

de processos operacionais e de gestão.  

O orçamento é formulado a partir do PDI, está de acordo com as políticas de 

ensino, extensão e iniciação a pesquisa com incentivo à governança corporativa, atendendo 

aos interesses de todos os stakeholders.  O plano orçamentário prevê a análise e 

acompanhamento de indicadores tais como produtividade, qualidade, capacidade, 

lucratividade e rentabilidade que permitem uma melhor gestão e alocação dos recursos.  

Os recursos patrimoniais, bens móveis e imóveis, colocados à disposição da 

FASASETE são de propriedade da Mantenedora como igualmente o são os recursos 
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financeiros produzidos pelos vários setores e serviços da instituição acadêmica, 

independentemente de sua qualificação e proveniência. As receitas oriundas de outros fins 

que não as atividades educacionais, como, por exemplo, locação de espaço físico, compõem 

o resultado da instituição como um todo, fortalecendo o equilíbrio econômico financeiro  

Esta IES tem como fonte financiadora de sua gestão o produto da prestação de 

serviços cuja arrecadação é objeto de previsão orçamentária, peça obrigatória de aplicação, 

exigida nos seus instrumentos constitutivos e baseada dos relatórios de avaliação interna. 

Este trabalho, embasado na pesquisa exploratória e aplicada, tem como pano de fundo os 

objetivos institucionais identificando uma atuação em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e permitindo a aplicação do orçamento como instrumento de gestão. Utiliza-se, 

ainda, o Orçamento como instrumento de controle estruturado das diversas áreas da 

instituição.  

Na prática gerencial da FASASETE, observa-se uma sintonia entre o 

planejamento caracterizado pela produção de planos estratégicos e sua implementação na 

instituição, assim como se constatam as fortalezas das ações propostas no PDI vigente e na 

consolidação dos resultados da autoavaliação. O planejamento implica em 

comprometimento com a ação. Objetiva-se, no plano desse eixo norteador que contempla o 

instrumento de avaliação, buscar alternativas para que se possa reduzir a distância entre 

pessoas, processos e resultados. 

Os resultados relatados são decorrentes do plano de trabalho proposto pela 

gestão estratégica da IES que estabelece novas perspectivas e demandas de trabalho sem, 

no entanto, desviar dos processos avaliativos propostos inicialmente e que constam das 

ações descritas no PDI da FASASETE que terá vigência no quinquênio – 2018 a 2022 – e 

no desenvolvimento de um planejamento estratégico anual, com definição de ações a curto, 

médio e longo prazo, sendo estabelecidas prioridades nas ações a serem implementadas e 

que constam em documentos institucionais. 

 

Quadro 2 – Planejamento de ações e resultados obtidos – Comissão Própria de avaliação 

   

Resultados Alcançados 

Fragilidades/Potencialidades 



 

 

56 

 

Ações Planejadas Ações 

Realizadas 

1. Nova constituição do CPA. Sim. Em setembro de 2021, em função de conclusão de curso de 

acadêmicos que faziam parte da composição da CPA, foram 

necessárias novas eleições de representante discente. 

 

2. Reunir com a Comissão da CPA 

três vezes por semestre e ouvir e 

encaminhar as demandas. 

Sim e em 

processo 

contínuo. 

Demandas ouvidas e encaminhadas aos setores responsáveis. 

3. A partir das críticas, sugestões e 

consolidação, rever o processo e 

o formulário de avaliação tendo 

em vista as dimensões e 

diretrizes SINAES/ CONAES. 

Em processo 

contínuo. 

 

2020: Ajustes nos formulários tendo em vista o REAR- Regime 

Especial de Aprendizagem Remota. 

2021: Manutenção dos formulários aplicados em 2020. 

 

4. Definir metodologia de 

consolidação e análise dos dados. 

 

Sim e em 

processo 

contínuo. 

 

Muitas vezes só durante a análise é possível corrigir consolidações 

favoráveis à riqueza de informações dos dados coletados. 

5. Consolidação dos relatórios 

aplicados em 2020 e 2021. 

Sim. 

 

Relatórios gerados e apresentados aos segmentos. 

6. Fazer o encaminhamento das 

demandas levantadas à 

Diretoria e demais setores 

responsáveis. 

Sim e em 

processo 

permanente. 

Integração da CPA com os setores administrativos. 

7. Fazer o encaminhamento das 

respostas obtidas pela Diretoria 

e demais setores, acerca das 

demandas levantadas na 

avaliação 2020. 

 

Em processo 

permanente. 

 

As demandas levantadas pelos acadêmicos e professores são 

encaminhadas à Diretoria e aos setores responsáveis. As respostas 

são dadas de forma ágil, o que vem facilitando a integração da 

comunidade acadêmica, além de desencadear a tomada de decisão. 

Esse processo vem criando uma cultura de autoavaliação. 

8. Elaborar relatório final. 

 

Sim e em 

processo. 

 

Março 2019. 

Março 2020. 

Março 2021. 

Março 2022. 

9. Subsidiar planejamento Sim. Várias providências já foram tomadas a partir das demandas 
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estratégico de curto, médio e 

longo prazo. 

 

levantadas. Prazos foram estipulados para solucionar problemas 

mais complexos. 

10. Definir mecanismos para 

acompanhamento e avaliação 

constante. 

 

Sim e em 

processo 

contínuo. 

 

Alguns setores já possuem planos de ação do setor, 

acompanhamento e avaliação próprios. À medida que o projeto de 

avaliação é sistematizado, esse processo se aprimora. 

11. Divulgação de editais para 

promover eleição dos segmentos: 

discentes. 

 

Sim. 

 

Foi divulgado o edital para a inscrição dos candidatos e a eleição 

foi realizada para compor os Colegiados dos Cursos, Monitoria e 

Processos Seletivos a cada semestre 

12. Reunir com representantes de 

turma. 

 

Sim. 

 

Maior integração e conscientização dos setores e líderes de turma. 

 

13. Sensibilizar os representantes do 

CPA para que os dados sejam 

ajustados para atender à gestão 

e as dimensões do SINAES. 

Sim. 

 

Divulgando informações. 

 

14. Sistematizar e padronizar 

procedimentos por setor, 

identificando interfaces e 

respectivo gerenciamento. 

Sim. 

 

O processo é permanente e é preciso estar constantemente 

sensibilizando os setores para a importância da participação de 

todos. 

15. Realização de bancas para 

contratação de professores. 

Sim. 

 

Contratação de professores: 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

16. Treinamento de pessoal técnico 

administrativo. 

Sim.  Foram realizados treinamentos contínuos 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

17. Treinamento de gestores 

administrativos. 

Sim. Foram realizados treinamentos contínuos 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

18. Formação continuada de 

professores. 

Sim. Capacitações de professores foram realizadas treinamentos 

contínuos 2018, 2019, 2020 e 2021 

19. Editar Relatórios/Consolidados. Sim. Relatórios elaborados e divulgados. 

 

9 EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

O Núcleo de Apoio à Gestão - NAG é setor responsável pela manutenção, 
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conservação e ampliação do patrimônio físico da mantenedora. Sistematicamente conta-se 

com uma equipe de conservação e manutenção para manter o campus com os padrões 

adequados, tanto na limpeza e conservação de toda área do campus como também em 

manutenção, que envolvem serviços de elétrica, hidráulica, jardinagem, lógica etc. Há, 

também, com uma equipe de Auxiliares de Ensino que prestam assistência durante todo o 

período em que o campus permanece em funcionamento. Eles ficam posicionados em 

lugares estratégicos para identificar não conformidades na área estrutural e acadêmicas, bem 

como para dar todo apoio necessário aos Docentes e acadêmicos durante as atividades 

acadêmicas. 

No Setor Divisão de Suprimentos são aplicados os recursos orçamentários 

existentes por meio da efetivação dos processos de aquisição de materiais, bens e serviços 

necessários ao alcance dos objetivos da instituição. Os setores de telefonia e segurança 

também são gerenciados pelo NAG.  

As instalações são equipadas com mobiliário, recursos didáticos e aparelhagens 

específicas para atender à demanda dos cursos, com pleno desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. Todas as salas de aula e laboratórios são bem dimensionados, climatizados e 

possuem iluminação adequada. Tudo é executado com manutenção criteriosa por parte do 

NAG. 

Algumas melhorias de infraestrutura realizadas ao longo do ano de 2019 – que 

foram apontadas nas avaliações externas e internas, foram encaminhadas pela Coordenação 

da CPA para os setores específicos. Outras, já fazem parte do Planejamento Estratégico da 

IES e são operacionalizadas pelo Núcleo de Apoio à Gestão – NAG –, quando analisadas e 

deliberadas pela gestão da FASASETE. Ambas só se consolidam, a partir de análise e ações 

efetivadas na comunidade acadêmica, após todo um estudo e planejamento. Tais melhorias 

dizem respeito a vários segmentos, como: parte elétrica, hidráulica, tecnologia, 

acessibilidade, manutenção, reformas e expansões, climatização, humanização, conforto, 

segurança etc. 

Em relação ao segmento segurança, além do contrato de monitoramento, temos 

um contrato de agentes de portaria com cobertura total dos horários de funcionamento, estes 

agentes auxiliam no controle de acesso de pessoas ao campus e também em manter a ordem 

interna. Em 2019 foram adquiridas e instaladas quatro catracas de controle de acessos na 
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portaria dos acadêmicos, essa ação visa aumentar a segurança do público que transita dentro 

do campus. 

No ano de 2020 e 2021, conforme REAR (Regime Especial de Aprendizagem 

Remota), foram realizados cursos de aperfeiçoamento para o sistema remoto, treinamentos 

e capacitações envolvendo todos os colaboradores, com objetivo de melhor atender as 

demandas dos acadêmicos durante o ensino remoto.  

No quadro abaixo, pode-se ter um conhecimento prévio da infraestrutura do 

Campus onde funciona os Cursos da FASA, essa infraestrutura consta de ampliações feitas 

a partir das demandas na autoavaliação. Essas medidas foram tomadas, em função de 

zelarmos pelo bem-estar dos acadêmicos e colaboradores e na concretização do que foi 

proposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Em se tratando da infraestrutura, a FASASETE conta com espaços distintos, 

como: sala de aula, laboratórios, salas de estudo, biblioteca, espaços destinados para a 

realização de atividades culturais, priorizando a satisfação do acadêmico, seu aprendizado 

e desenvolvimento humano. 

 

QUADRO 3- ÁREAS DE INFRAESTUTURA DA FASASETE 

 PRIMEIRO PAVIMENTO 

01 Plataforma Elevatória 

05 Instalações Sanitárias Masculino/Feminino/Deficiente 

01 Recepção 

01 Setores Acadêmicos e Financeiro (Central de Benefícios) 

05 Laboratórios Interdisciplinares 

05 Gabinetes de Trabalho – Professor Tempo Integral 

01 Sala de Professores 

01 Sala de Reuniões 

01 Auditório 

01 Copa 

01 Cantina 

01 DML 

02 Almoxarifados 
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01 Área de Convivência 

01 CPA/Ouvidoria/NDE 

01 Coordenação do Curso de Direito 

01 Marketing 

01 Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 

01 Departamento Pessoal/RH 

01 Secretaria de Cursos 

01 Setor de Compras 

01 Direção 

01 Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social - NAPS 

01 Central de Estágios 

01 Portaria 

01 Núcleo de Práticas Jurídicas 

 SEGUNDO PAVIMENTO 

02 Instalações Sanitárias Masculino/Feminino/Deficiente 

01 Divisão da Tecnologia da Informação - DTI 

15 Salas de Aula 

01 Biblioteca 

02 Laboratórios de Informática 

01 Copiadora 

01 DML 

01 Almoxarifado 

01 Auxílio de Turno 
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10  ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

10.1 Segmento Discente, Docente e Técnico Administrativo 
 

Registrou-se, ao final do ciclo parcial 2018, o equivalente a 41,80% 

do total de acadêmicos matriculados como respondentes nas pesquisas 

institucionais 

No ano de 2019, o equivalente a 76,36% do total de acadêmicos 

matriculados como respondentes nas pesquisas institucionais no curso de Direito, 

havendo assim, um aumento no número de respondentes. 

Em 2020, o equivalente a 75,22% do total de acadêmicos matriculados 

como respondentes nas pesquisas institucionais no curso de Direito, havendo 

assim, uma diminuição pouco considerável no número de respondentes, deve ser 

levado em consideração o momento em que a essa última pesquisa vou realizada, 

qual seja, pandemia COVID-19. 

        Em 2021/1, ocorreu avaliação institucional do corpo docente pelos 

discentes, tendo como respondentes 85,85% do total de acadêmicos matriculados 

como respondentes nas pesquisas institucionais no curso de Direito, havendo 

assim, um aumento considerável em relação à última avaliação que ocorreu em 

2020/2.  

        Em 2021/2, ocorreu avaliação institucional de todos os seguimentos 

institucionais, tendo como respondentes:  

• Técnico - administrativos: 96,15 % (25 de 26 responderam) 

• Discentes: 79,58 % (300 de 377 responderam) 

• Docentes: 92,86% (13 de 14 responderam) 

• Total de participantes: 81,06%: (338 de 417 responderam) 

 

Para o próximo ciclo 2022, pensa-se investir em mais estratégias de 

sensibilização e um marketing mais agressivo no que concerne a informação ao 

acadêmico, ou seja, na utilização das ferramentas de comunicação on line e 

presencial, para que estas, se tornem mais dinâmicas e cada vez mais acessíveis 

ao público alvo, tendo em vista o retorno presencial depois de praticamente 2 

(dois) anos do REAR (regime especial de aprendizagem remota).  
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Assim, a CPA tem buscado ao longo da sua trajetória evolutiva, 

oportunizar a busca pela melhoria constante dos processos, não só no que diz 

respeito a veiculação da informação para o acadêmico, professores e corpo 

técnico-administrativo, mas ao acompanhar e garantir uma linguagem acessível, 

com o propósito de ter mais precisão e coerência com o que se pretende atingir, 

que é potencializar os índices de respondentes nas pesquisas institucionais, a 

participação efetiva dos segmentos avaliadores  e a utilização dos resultados como 

instrumento de gestão. 

Tabela 2 – Número de discentes matriculados e número e 

percentual de discentes respondentes na avaliação 2018, 2019 e 2020 – 

FASASETE 

FONTE: CPA/FASASETE 

 

Entretanto, pode-se destacar nesse ciclo parcial 2020.2021, como potencial 

da Instituição, a avaliação acerca dos docentes e dos demais setores da IES. Os 

acadêmicos reconhecem e estão satisfeitos com os professores e com todos os 

seguimentos da instituição avaliados.  

Em 2018, os acadêmicos avaliaram somente os professores, sob os 

conceitos positivos, Ótimo e Bom, correspondem aos conceitos máximos de 4 e 5 

quando referem-se aos aspectos da metodologia de ensino do professor. 

Nos anos subsequentes, o percentual de acadêmicos respondentes teve 

índice de satisfação de 5,47% em 2019 e 5,55 % em 2020 no curso de Direito. 

CURSO QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

RESPONDENTES 

 

ACUMULADO DOS 

RESPONDENTES 

DIREITO 2018 
488 203 41,80 

DIREITO 2019 
495 378 76,36% 

DIREITO 2020 
460 346 75,22% 

DIREITO 2021.1 
367 315 85,85% 

DIREITO 2021.2 
417 338 81,06% 
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Diante disto, sob a percepção dos segmentos da comunidade acadêmica, 

considera-se um nível excelente de satisfação no que tange a avaliação dos 

professores. Analisando a média geral de aproveitamento, ocorreu um aumento de 

90,33 % para 92,03 % em relação à avaliação dos docentes feitas pelos discentes. 

Em 2021.1 os acadêmicos avaliaram somente os professores, conforme a 

Escala de Likert, (onde os pesos numa escala de 1 a 6), correspondem aos 

conceitos máximos de 5 e 6 quando referem-se aos aspectos da metodologia de 

ensino do professor. 

Em 2021.2 toda a comunidade acadêmica realizou a avaliação 

institucional, conforme a Escala de Likert, (onde os pesos numa escala de 1 a 6), 

correspondem aos conceitos máximos de 5 e 6 quando se referem aos aspectos 

institucionais e docentes. 

 

Gráfico 1 – Discentes avaliando os docentes 2018  

 

 

 

 

Gráfico 2 - Discentes avaliando os docentes 2019 – Grau de 

Satisfação: 5,47 
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Fonte: CPA/FASASETE 

 

Gráfico 3 - Discentes avaliando os docentes 2020 – Grau de 

Satisfação: 5,55  

 

 

                Fonte: CPA/FASASETE 

Gráfico 4 - Discentes avaliando os docentes 2021.1 – Grau de 

Satisfação: 5,49 

 

 

 

Gráfico 5 - Discentes avaliando os docentes 2021.2 – Grau de 

Satisfação: 5,55 
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Assim, pode-se dizer, especificamente, que estamos colhendo frutos 

do trabalho realizado, portanto, dar-se-á destaque, às Metodologias Ativas, 

capacitações e treinamentos, concluindo que o acadêmico deixa de ser um mero 

expectador das aulas, buscando seu conhecimento por meio de metodologias que 

o faz experenciar cada etapa, para se chegar ao conhecimento. Esse acadêmico faz 

inferências, dialoga, propõe discussões em grupo, e o professor repensa a 

construção do conhecimento, no qual, considera-se a mediação e interação, como 

essenciais no processo ensino e aprendizagem.  

Quanto à satisfação dos acadêmicos relativa à Coordenação de Curso, 

chama-se a atenção para os números, uma vez que, dentre o percentual de 

acadêmicos respondentes, a coordenação do curso de teve índice de satisfação de 

5,61 em 2019; 5,11 em 2020; 5,17 em 2021.2  . Considera-se um nível de 

satisfação elevado no que tange a avaliação da coordenação de curso, observando 

uma elevação da média de 5,11 para 5,17 em um ano.  

 

 

 

Gráfico 6: Discentes avaliando a Coordenação de Curso 2019 

Grau de satisfação: 5,61 

 

Fonte: CPA/FASASETE 

 

Gráfico 7: Discentes avaliando a Coordenação de Curso 2020 

Grau de satisfação: 5,11 



 

85 

 

 

 Fonte:CPA/FASASETE 

 

Gráfico 8 - Discentes avaliando coordenação de curso 2021.2 – 

Grau de Satisfação: 5,17 

 

 

Com as questões abordadas e que foram usadas na interpelação junto 

aos acadêmicos dos Cursos, a percepção dos acadêmicos reflete na proposição das 

questões dispostas no formulário de avaliação, recém discutidas com os 

representantes da CPA, onde tem-se no papel do professor, questões consideradas 

pertinentes quanto as atribuições e compromisso do mesmo.  

A exemplo disso, a objetividade das perguntas traduz esse perfil dos 

professores da FASASETE, como nas questões elucidadas a seguir: relacione a 

sua disciplina com as outras do currículo; indique e utilize bibliografia em suas 

aulas; que o professor cumpra com o início e término do horário de aulas. 

Considera-se importante também, que o professor incentive a participação dos 

acadêmicos nas atividades de extensão, estimule a participação dos acadêmicos 

reconhecendo a importância dos mesmos no processo ensino e aprendizagem. E 
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ao evidenciar seu comprometimento com os acadêmicos/turma, o professor 

demonstra o respeito as particularidades da turma, considerando-os, num processo 

contínuo, como parte indispensável no processo 

A CPA apresenta, por meio das pesquisas institucionais e dos 

resultados da avaliação, ações que foram implementadas ao longo do processo 

avaliativo entre providências que ainda estão em processo de análise. Ao final do 

ciclo parcial 2020-2021, pode-se considerar que tivemos grandes avanços, pois 

passos foram dados com assertividade nesse novo caminhar. 

O desafio gira em torno da investigação máxima, nas observações e 

na percepção da comunidade acadêmica, no que se refere às pesquisas internas; e 

em relação ao egresso, quando se tratar do público externo. Cabe a CPA 

estabelecer uma correlação entre as perguntas dos formulários, que são incomuns, 

com o objetivo de confirmação ou negação do resultado obtido, ou de uma nova 

hipótese, estabelecendo, ainda que quantitativamente, um diálogo entre as 

perguntas e os resultados, confirmando-os ou refutando-os. Portanto, pensa-se que 

a análise pode ser ainda, quanto ao redirecionamento de uma ideia sobre os objetos 

avaliados. 

A avaliação da Instituição (IES), em 2019, alcançou os seguintes 

percentuais: Ensino, Pesquisa e Extensão, atingiu grau de satisfação de 5,05, 

Gestão Institucional e Apoio Discente atingiu grau de satisfação de 5,29 e 

Infraestrutura Física e Tecnológica atingiu grau de satisfação de 5,30.  

Em 2020 alcançou os seguintes percentuais: Ensino, Pesquisa e 

Extensão, atingiu grau de satisfação de 5,18, Gestão Institucional e Apoio 

Discente atingiu grau de satisfação de 5,02 e Infraestrutura Física e Tecnológica 

atingiu grau de satisfação de 5,09. 

Em 2021 alcançou os seguintes percentuais: Ensino, Pesquisa e 

Extensão, atingiu grau de satisfação de 5,19, Gestão Institucional e Apoio 

Discente atingiu grau de satisfação de 5,15 e Infraestrutura Física e Tecnológica 

atingiu grau de satisfação de 5,18.  

Como pode ser observado todas as médias em relação à Ensino, 

Pesquisa e Extensão, Gestão Institucional e Apoio Discente e Infraestrutura Física 
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e Tecnológica aumentaram.  

 

Gráfico 9 – Discentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação 

2019 

 

 

Fonte: CPA/FASASETE 

 

 

Gráfico 10 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de 

Satisfação 2020 – Ensino Pesquisa e Extensão 

 

 

Fonte: CPA/FASASETE 

Gráfico 10 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de 

Satisfação 2021 – Ensino Pesquisa e Extensão 
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Fonte: CPA/FASASETE 

 

Gráfico 11 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de 

Satisfação 2020 – Gestão Institucional e Apoio Discente 

 

 

Fonte: CPA/FASASETE 

 

Gráfico 11 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de 

Satisfação 2021 – Gestão Institucional e Apoio Discente 
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Gráfico 12 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de 

Satisfação 2020 – Infraestrutura Física e Tecnológica  

 

Fonte: CPA/FASASETE 

 

Gráfico 13 - Discentes avaliando a Instituição – Grau de 

Satisfação 2021 – Infraestrutura Física e Tecnológica  

 

Fonte: CPA/FASASETE 

 

Os docentes, no ano de 2019, tiveram uma participação efetiva no 

processo avaliativo.  O curso de Direito teve um índice de 100% de respondentes. 

Em 2020, o índice foi de 88,24%. No ano de 2021 o índice foi de 92,86 %, tendo 

um aumento relevante na participação dos docentes no processo de avaliação 

institucional.  

Tabela 3 - Número de docentes e número e percentual de 

respondentes na avaliação 2019, 2020, 2021.  

CURSO QUANTIDADE 

GERAL DE 

QUANTIDADE DE 

RESPONDENTES 

ACUMULADO DOS 

RESPONDENTES % 
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Sob a percepção do docente, ao avaliar a coordenação obteve-se índice 

de satisfação excelente. Os docentes avaliaram a gestão administrativa do 

coordenador e com relação à capacidade de ofertar uma gestão organizada, 

participativa, coletiva e, sobretudo, uma gestão eficaz nos processos pedagógicos 

e políticas curriculares. Obteve-se um índice de satisfação de 100% em 2019 e 

92,66% em 2020, importante ressaltar que em 2020 obteve a contratação de um 

novo coordenador do Curso de Direito. 

No ano de 2021 a coordenação de curso avaliada pelos docentes 

obteve a média de 5,43 %, 90,5 % de aproveitamento.  

 

Gráfico 14 – Docentes avaliando a Coordenação de Curso 2019– 

Grau de Satisfação: 6 

 

   

 
 

 

              Gráfico 15 – Docentes avaliando a Coordenação de Curso 2020– Grau de           

         Satisfação: 5,56 
 

DOCENTES   

DIREITO 2019 
21 21 100% 

DIREITO 2020 
17 15 88,24% 

DIREITO 2021 
14 13 92,86% 
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Gráfico 14 – Docentes avaliando Coordenação de Curso 2021 – Grau de 

Satisfação 2021: 5,43 

 

 

Fonte: CPA/FASASETE 

 

 

Fonte: CPA/FASASETE 

Com relação à Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão; Gestão Institucional e 

Apoio Docente e Estrutura Física e Tecnológica, a IES teve uma avaliação bastante positiva 

pelos docentes. Todas as repartições que formam a infraestrutura da IES e os serviços 

prestados foram avaliados com graus de satisfação acima de 5 em 2019 e em 2020 a maioria 

das médias aumentaram, conforme pode ser observado nos gráficos a seguir.   

Em 2021 pode-se perceber que sem exceção a IES obteve um aumento em 

todos os itens avaliados, demonstrando um resultado cada vez mais positivo em relação ao 

trabalho desenvolvido pela instituição.   

 

Gráfico 15 - Docentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação 

2019: 
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    Fonte: CPA/FASASETE      

 

Gráfico 16 - Docentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação 

2020: 

 

    Fonte: CPA/FASASETE      

Gráfico 17 - Docentes avaliando a Instituição – Grau de Satisfação 

2021: 
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Com relação à Gestão Institucional e Estrutura Física e Tecnológica, a IES teve 

uma avaliação bastante positiva pelos técnico-administrativos. Todas as repartições que 

formam a infraestrutura da IES e os serviços prestados foram avaliados com graus de 

satisfação acima de 4 em 2019 e em 2020 a satisfação nos dois itens aumentaram Gestão e 

Apoio de 4,28 para 4,85 e Infraestrutura Física e Tecnológica de 4,98 para 5,26. 

Em 2021, todos os itens avaliados pelo segmento técnico administrativo 

obtiveram aumento da média na avaliação institucional.   

 

Gráfico 18 – Técnico- Administrativo avaliando a Instituição – 

Grau de Satisfação 2019  

 

    Fonte: CPA/FASASETE      

 

Gráfico 19 - Técnico- Administrativo avaliando a Instituição – 

Grau de Satisfação 2020: 
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    Fonte: CPA/FASASETE      

Gráfico 20 - Técnico- Administrativo avaliando a Instituição – 

Grau de Satisfação 2021: 

 

 

Ao término do processo avaliativo ao longo de um ano, a CPA solicita de cada 

gestor de setor, as ações, fragilidades e expectativas de melhorias, para consequentemente 

ser elaborado um Plano de Ação para envio a Direção com proposições a serem deliberadas 

após análise e inseridas no Planejamento Estratégico da instituição. A seguir:  

 

10.2 Registro de ações dos setores 

 

 

Biblioteca 

AÇÕES REALIZADAS  

 

- Instalação de Ar-condicionado: 2019 

- Foi adquirido o acesso a Biblioteca Virtual: 2020 

- Renovação do Contrato com Minha Biblioteca Virtual: 2021 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 
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- Barulho externo, o fato de ter ao lado da Biblioteca o setor de 

reprografia, causa um certo tumulto e barulho; 

- Falta de acústica para as salas de estudo em grupo. 

- Horário de funcionamento em desacordo com a demanda dos 

discentes. 

- Ausência de alguns exemplares da biblioteca tendo em vista 

necessidade de realização de plantão para devolução (fato ocorrido durante a 

pandemia Covid-19). 

- Pouca divulgação dos recursos on line utilizados em relação a 

bibliografias virtuais.  

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2021 

 

- Aquisição de novo sistema de Automação de Biblioteca; 

- Aquisição de materiais de acústica para minimizar o barulho nas 

salas de estudo.  

- Adequação do horário de funcionamento conforme demandado pelos 

discentes.  

- Otimização da divulgação referente ao acesso às bibliografias 

virtuais.  

Divisão Pessoal e DDH 

AÇÕES REALIZADAS  

 

- Recrutamento e Seleção do corpo docente e administrativo; 2018, 

2019, 2020 e 2021. 

-Treinamentos de capacitação para os docentes e funcionários 

administrativos; 2018, 2019, 2020 e 2021 

- Eventos para a integração dos docentes e funcionários; 2018, 2019, 

2020 e 2021 

-Ações de conscientização sobre a saúde mental e física do 

trabalhador: 2018, 2019, 2020 e 2021. 

- Projetos que visam a integração e interação do colaborador com a 

IES: 2018, 2019, 2020 e 2021. 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 
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- Ausência de divulgação e esclarecimentos sobre implantação de 

plano de cargos e salários. 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2021 

 

 -Mais treinamentos e capacitações; 

- Divulgação e esclarecimentos sobre a implantação de planos de 

cargos e salários. 

 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

-Seminários de Integração Ensino, Serviço e Comunidade; 

-Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

-Formação de Professores (PROF e PROFI); 

- Certificação a todos os eventos ocorridos; 

- Ações de Responsabilidade Social; 

- Congressos Nacionais e internacionais; 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

- A dependência para desenvolver ações pensadas. 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2021 

 

- Uma maior autonomia para desenvolvimento do trabalho; 

- Desenvolver um trabalho melhor de formação de professores. 

 

Setor de Infraestrutura 
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      AÇÕES REALIZADAS EM 2018,2019, 2020 e 2021 

 

-Humanização da secretaria acadêmica para aumentar a capacidade de 

atendimento e melhorar atendimento ao acadêmico; 

-Humanização da secretaria de cursos a fim de melhorar o 

atendimento e adaptar o setor as pessoas com necessidades especiais; 

-Aquisição e instalação de 2 catracas de controle de acesso; 

- Aplicação de fitas em lixa nas rampas e escadas; 

- Uniformização de atendimentos após criação da Secretaria Geral; 

- Treinamentos e atualizações de sistema e implantação de sistema pra 

otimizar o atendimento ao aluno. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

- Ausência de marcação de vagas no estacionamento; 

- Falta de manutenção e limpeza no estacionamento; 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

-Marcação de vagas no estacionamento; 

-Manutenção e limpeza no estacionamento 

-Construção de mais salas de aula; 

-Humanização do DDH; 

-Humanização do DP; 

- Humanização do NPJ; 

-Humanização do Setor de infraestrutura; 

-Humanização de todos os laboratórios do Campus; 

-Melhorias dos contratos de serviços prestados como cantina e xerox, 

tendo em vista o retorno presencial após aproximadamente 2 (dois) anos no REAR 

(Regime Especial de Aprendizagem Remota); 
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Secretaria Geral 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

A rotina da Secretaria de Cursos está associada aos alunos e, em 

grande escala, aos professores e coordenador de curso, dando suporte 

administrativo e técnico, para o bom andamento das atividades. 

- Atendimento aos discentes; 

- Atendimento aos docentes e ao coordenador de Curso; 

- Atribuições internas. 

- Plantões presenciais com os devidos cuidados tendo em vista 

pandemia – COVID 19. 

- Contratação de colaboradores. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

- Recebimento de provas dos professores fora do prazo estipulado 

(48h antes da aplicação); 

-Falta de estabilidade do sistema RM/TOTVS. 

- Falta de integração entre o Sistema Canvas e RM/TOTVS, após 

REAR- Regime Especial de Aprendizagem Remota.  

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

-Receber as provas dentro do prazo estipulado; 

-Maior estabilidade do sistema RM/TOTVS. 

- Integração dos Sistemas Canvas e RM/TOTVS 

- Implementação do novo sistema para atendimento ao aluno. 

 

Secretaria Acadêmica 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018,2019, 2020 e 2021 
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- Atendimento aos coordenadores; 

-Atendimento aos professores; 

-Atendimento aos alunos; 

-Digitalização do arquivo; 

-Captação de alunos; 

-Matrículas de calouros, veteranos e transferidos. 

-Melhoria do sistema com integração de processos. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

-Equipe reduzida; 

-Falta de treinamento em relação ao Sistema; 

-Deficiência em alguns processos realizados que geram trabalho e em 

alguns casos morosidade, ausência de repasse de informações sobre mudanças na 

plataforma pela mantenedora. 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

- Captação de alunos; 

-Treinamentos e capacitações; 

-Melhor estrutura. 

-Melhoria de processos internos (revisão de processos existentes e 

adequação as novas demandas); 

-Revitalização da Secretaria Acadêmica – Elaboração e execução de 

novos processos que permitirá a maior agilidade na entrega dos serviços; 

-Treinamento interno e externo para atender as novas portarias. 

 

Divisão de Suprimentos - Compras 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018,2019, 2020 e 2021 

 

-Sugestões de melhorias no sistema: ordem de compra, processos, 
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anexos, etc.; 

-Organização da entrega de materiais requisitados. 

-Organização dos documentos arquivos em ordem números, 

protocolados em pastas organizadoras; 

-Registros de documentos Setor de Compras em pasta catálogo; 

-Relatórios detalhado das despesas dos projetos aprovados; 

-Envio de ordens de compra via sistema para NAG e Marketing; 

-Acompanhamento da emissão de notas fiscais para envio dentro do 

prazo; 

-Parcerias com fornecedores fiéis e buscando novos parceiros; 

-Regularizações de requisições, solicitações e cotações pendentes no 

sistema. 

- Criação e participação em Programas para redução de custos; 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

-Sistema: ferramentas indisponíveis, retrocessos que geram 

retrabalhos; 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

-Ampliação do espaço do almoxarifado e/ou mudança na estrutura 

para melhor atender as necessidades; 

-Processos internos: melhorias para reduzir o retrabalho e simplificar 

os procedimentos; 

-Treinamentos internos com os colaboradores do Setor para 

aperfeiçoar as rotinas; 

-Padronização na entrega dos materiais de limpeza/higiene. 

 

Divisão Financeira 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018,2019, 2020 e 2021 
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- Aquisição de novos móveis, visando maior organização e otimização 

do espaço físico; 

-Treinamento e reciclagem dos processos de rotina do setor. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

- Algumas quebras de processos por ruído na comunicação; 

- Demanda de atendimento superior ao quadro de colaboradores; 

- Sistema lento ou inoperante nos momentos de grande atendimento. 

 

 EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

- Ajustes no sistema; 

-Melhoria na comunicação. 

NAPED/NAD 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

-Suporte efetivo ao docente: acolhimento e atendimento; reuniões 

para orientação acerca dos alunos com necessidades educacionais especiais; 

-Suporte efetivo ao discente: atendimento psicopedagógico; 

orientação de estudo; recepção e acolhimento dos alunos ingressantes; reunião 

com representantes de turma; captação, acolhimento e suporte aos alunos com 

necessidades educacionais especiais; AEE- -Atendimento Educacional 

Especializado; formação de líderes; entrega e orientação do manual acadêmico; 

-Mediação de conflitos: espaço para acolhimento, discussão e 

resolução das demandas entre os envolvidos na situação de conflito; intervenções 

em sala de aula; 

-Atividades visando o equilíbrio entre conhecimento/aprendizagem: 

aplicação do Inventário de Estilos de Aprendizagem de Kolb com os alunos 

ingressantes; atividade conhecendo os estilos de aprendizagem; 
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-Assessoria à Coordenação de Cursos: reuniões para discussão de 

casos; encaminhamento dos perfis de Estilos de Aprendizagem das turmas; 

reuniões para orientação acerca dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

- Capacitação Docente "PROF/PROFI" 2018, 2019, 2020 e 2021. 

- Recepção Acadêmica (Calouros e Veteranos) 2018, 2019, 2020 e 

2021. 

- Técnicas de Apresentação de TC e TCC 2018, 2019, 2020 e 2021 

-Trote Solidário 2019/1, 2020/1, 2021/1 e 2021/2 

-Capacitação Docente PROF/PROFI 2018, 2019, 2020 e 2021 

-Recepção Acadêmica (Calouros e Veteranos) 2018, 2019, 2020 e 

2021. 

-Cidadania Universitária Santo Agostinho 2019/2. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

 -Período de integração durante 2º semestre de 2019 e 1° semestre de 

2020. 

- Composição do setor (quadro de funcionários) 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

- Ampliação da oferta de atendimento aos discentes; 

- Padronização e consolidação do processo de captação na instituição 

dos discentes com necessidades educacionais especiais; 

- Ampliação das atividades com a oferta de oficinas relacionadas à 

aprendizagem e preparação dos discentes para o estágio e mercado de trabalho 

- Humanização do setor e treinamentos. 

-Reestruturação do Setor (NAPED). 

- Apoio  direto do docente nas atividades administrativas do setor. 

- Organização do Plano de Ações e Metas. 
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- Apoio ao setor de Extensão  

 

Coordenação do Curso de Direito 

AÇÕES REALIZADAS EM 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

- Audiência Tribunal do Júri 2019 

- Treinamento Portal Acadêmico Calouros 2018, 2019, 2020 e 2021. 

- PROTEQ 2018, 2019 e 2020 

- Realização de enventos institucionais integrados com a sociedade 

2018, 2019, 2020 e 2021; 

- Realização de reuniões e atendimentos com representantes de turma 

para otimizar o atendimento em relação às demandas 2018, 2019, 2020 e 2021 

- Realização de Seminários e Palestras contribuindo para o 

aprendizado e correlato com as ementas das disciplinas do curso 2018, 2019, 2020 

e 2021; 

- Apoio em todas as ações dos núcleos e projetos da IES. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

- Salas de aula com limitações de tamanho, o que dificulta as 

alocações de turmas volumosas, bem como a dinâmica de aplicação de provas, 

desenvolvimento de outras metodologias de ensino; dificuldades impostas pelo 

REAR – Regime Especial de Aprendizagem Remota. 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

- Melhoria na estrutura de maneira geral, viabilidade de contratação 

de profissional para auxílio às demandas da coordenação e alunos. 

 

Divisão de Comunicação e Marketing 
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AÇÕES REALIZADAS EM 2018,2019, 2020 e 2021 

 

-Campanhas publicitárias; 

-Artes de veiculação; 

-Plano de mídia; 

-Orçamentos de materiais; 

-Relações com empresas; 

-Ações de rua; 

-Organização de eventos; 

-Solicitação de brindes; 

-Apoio ao aluno (participação em eventos dos alunos); 

-Calendário de eventos; 

-Atividades e interações nas redes sociais; 

-Cobertura de eventos (Fotografar); 

-Pesquisa de mercado; 

-Relatório de ações e campanhas; 

-Contatos com inscritos nos vestibulares; 

-Apoio a eventos da faculdade. 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

 -Sistema: ferramentas indisponíveis, retrocessos que geram 

retrabalhos; 

-A comunicação com o público ainda é pouco eficaz. 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

-Melhoria das campanhas; 

-Melhoria na chegada de informações. 

 

Recursos Humanos 
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AÇÕES REALIZADAS EM 2018, 2019, 2020 e 2021 

 

- Realização de todos os treinamentos obrigatórios previstos nas 

Normas Regulamentadoras; 

- Principais Treinamentos realizados: Seminários da ABMES com 

transmissão mensal, e-Social, Brigada de Incêndio, treinamentos de integração 

mensal para funcionários recém-admitidos; 

- Realização de campanhas de promoção à saúde e prevenção de 

doenças tais como: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho, Outubro Rosa, Novembro Azul, além de palestras com profissionais da 

saúde sobre prevenção de doenças, tais como Câncer de Mama e próstata. 

- Realização de eventos internos: Acolhida dos Professores, 

Aniversariantes do Mês, Dia das Mães, Dia do Trabalhador, Dia do Professor, Dia 

Internacional da Mulher e Confraternização de Final de Ano; 

 

FRAGILIDADES ENCONTRADAS 

 

- Suporte da mantenedora com relação às informações em tempo 

hábil, poucos recursos para realização dos eventos. 

 

EXPECTATIVAS DE MELHORIA EM 2022 

 

-Capacitação dos funcionários, treinamentos e cursos; 

-Melhoria na chegada de informações. 

 

10.3 Plano de Ação 2022 
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10.4 Pesquisa de Clima 

 

Atualmente a IES conta com o Comitê do Clima, no qual analisa e propõe ações 

de melhoria relativas clima organizacional, que está diretamente relacionado ao grau de 

satisfação dos colaboradores com seu ambiente de trabalho, perpassando os aspectos físicos, 

ambientais e subjetivos dessa relação. 

A pesquisa propõe medir o percentual de avaliações positivas na pesquisa de 
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clima organizacional. Assim, visando medir esse indicador e consolidar a base de dados que 

serve de parâmetro para mensurar sua evolução, a FASASETE realizou no ano de 2021 a 

Pesquisa de Clima Organizacional, tendo como responsável técnico a empresa Carvalho e 

Melo. 

A divulgação da Pesquisa foi realizada por meio do e-mail institucional, sistema 

interno de divulgação e publicidade da IES e reunião com os colaboradores, como forma de 

ampliar a visibilidade e relevância da Pesquisa. 

Essa pesquisa obteve 31 (trinta e uma) respostas válidas, o que representa a 

participação de 100% (cem por cento) dos colaboradores da FASASETE, abrangendo a 

categoria dos técnicos administrativos, obtendo como resultado geral 84,6 % de 

favorabilidade. 

  Em relação ao grau de favorabilidade por atributo, a FASASETE alcançou 

um resultado extremamente satisfatório: de 76,8 % à 91,3%: 

• Comprometimento organizacional: 90,2 % 

• Satisfação com a liderança: 91,3 % 

• Satisfação com o trabalho: 82,1 %  

• Confiança: 85,7 % 

• Aprendizagem e desenvolvimento: 82,6 % 

• Participação: 85,5 % 

• Justiça organizacional: 76,8 % 

• Fidelidade: 83,9 % 

• Diversidade: 85,5 % 

Analisando as últimas edições das pesquisas de clima nos anos de 2019, 2020 e 

2021, percebe-se uma evolução considerável: 63,4 %, 78,4 %, 84,6 % de favorabilidade 

respectivamente, conforme gráficos abaixo. 

 Gráfico 21 - Técnico- Administrativo avaliando o Clima organizacional – Grau 

de favorabilidade por atributo 2021: 
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• 2019:63,4 % de favorabilidade 

• 2020: 78,4 % de favorabilidade 

• 2021: 84,6% de favorabilidade 

 

A Gestão de Pessoas é responsável por integrar, incentivar, desenvolver, manter 

e acompanhar pessoas, bem como executar as rotinas trabalhistas pautadas na legislação 

vigente. A FASASETE vem tendo alguns avanços na gestão de pessoas os últimos anos. 

Podemos destacar a homologação do plano de cargos e salários dos docentes, reestruturação 

dos setores, implementação do plano de capacitação, implementação e consolidação de 

treinamentos de integração e do manual de conduta ética, normas e procedimentos internos, 

parcerias com convênios e benefícios aos colaboradores como por exemplo vale 

alimentação, plano de saúde e dentário, contratação e adequação no quadro de colaboradores, 

além de reestruturação da diretoria geral, que proporciona mais eficácia na realização e 

desenvolvimento dos objetivos e planejamentos institucionais. 

Para o setor de Divisão de Desenvolvimento Humano (DDH) é importante 

salientar a sua reestruturação, que implicou na contratação de um colaborador exclusivo para 
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o setor e na inclusão de um Analista de Desenvolvimento Humano. O objetivo é o 

desenvolvimento de um Plano de Ação para normatizar as políticas de recrutamento e 

seleção, de desenvolvimento de lideranças, e de análise de desempenho dos colaboradores. 

Além de outras ações que refletiram diretamente na eficiência organizacional e na melhoria 

do clima organizacional. 

Percebe-se que a Instituição através dos planos de ações e processo de melhoria 

contínua vem apresentando cada vez mais um resultado satisfatório em relação ao clima 

organizacional. 

A direção geral, disponibiliza a todos da comunidade acadêmica, principalmente 

os gestores dos setores, o formulário, e também, a sistemática de aplicação da pesquisa, 

permitindo-se a recondução dos processos e melhoria contínua. 

Importante ressaltar, que com apoio de líderes e gestores, a direção geral, 

endereçou os pontos críticos nos planos de ação das pesquisas anteriores, e valorizou o 

desempenho e dedicação dos colaboradores, fazendo com que o clima melhorasse de forma 

considerável, com objetivo contínuo de manter as diretrizes utilizadas para tanto, analisando 

os atributos com menor grau de favorabilidade e desenvolvendo ações para otimizar essa 

avaliação, com acompanhamentos regulares.  

 

 

10.5 Egressos 
 

Dentre as várias maneiras de se realizar uma pesquisa nos moldes da Avaliação 

Institucional, o acompanhamento do egresso se constitui como um dos recursos 

fundamentais na construção de indicadores que possam contribuir para a discussão dessa 

ação em termos da sua efetividade e repercussão qualitativa. Esse processo de crítica supõe 

um olhar retroativo para aqueles que aqui traçaram sua trajetória acadêmica e que hoje, 

possivelmente, encontram-se inseridos no mercado de trabalho. 

Nas pesquisas institucionais realizadas pelo Setor de Avaliação Institucional e 

sua Comissão Própria de Avaliação, faz-se o levantamento dos pontos fortes e fracos, 

oportunidades, ameaças e níveis de satisfação do segmento ao qual se destina a pesquisa, 

nesse caso, o ex-aluno. Essas pesquisas são realizadas por meio de instrumentos 

estruturados, observações e fontes informais que visam atender à Instituição, no que se refere 
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à tomada de decisão gerencial. Com o objetivo de obter indicadores de desempenho do 

egresso no mercado de trabalho e analisar sua percepção em relação à sua graduação/Curso 

e à Instituição, as perguntas inseridas no formulário avaliam o grau de satisfação e a situação 

profissional desse egresso em relação ao ingresso no mercado de trabalho. Os Casos de 

Sucesso é um espaço dedicado ao egresso no sítio e no Jornal das Faculdades Santo 

Agostinho. Nesse espaço destaca-se a trajetória do ex aluno e suas experiências. O objetivo 

é acompanhar a trajetória do ex aluno da Instituição e maximizar suas experiências e 

destaques no mercado de trabalho. 

Com relação a metodologia da pesquisa, utilizamos o banco de dados para obter 

o contato via correio eletrônico, uma prestadora de telemarketing para realizar a interpelação 

junto aos egressos da FASA. As ligações são feitas até obtermos uma amostragem 

significativa. O questionário foi construído pelos membros da CPA, a supervisão do Setor 

de Avaliação Institucional e Direção da FASA. As informações obtidas, são processadas e 

direcionadas à Coordenação de Curso de graduação da FASASETE para estudo, reflexão e 

implementação de novas estratégias e/ou reformulação de processos existentes, 

principalmente no que tange aos objetivos propostos no PPC do Curso, com relação ao perfil 

profissional do egresso. 

A CPA se permitirá a Re-condução dos processos, principalmente no que tange 

a pesquisa aos egressos, pesquisa que faz parte da Política ao Egresso que abrange outros 

aspectos, que estão sendo discutidas e redefinidas no âmbito dos setores envolvidos e 

Direção da IES. Portanto, a aplicação da pesquisa ocorreu em novembro do ano de 2021, 

com fechamento da mesma, e registro no relatório parcial a ser postado em março de 2022. 

 

 

11 CONCLUSÃO 

 

A avaliação deve fazer parte do processo e da dinâmica de todas as instituições, 

e quando é feita com responsabilidade e observando os critérios, ela retorna aos pontos 

positivos e negativos, verificando o que falta e o que está em excesso. Os relatórios gerados 

acompanham a dinâmica do processo, sem o caráter de conclusivo, podendo ser vistos como 

método ou partes. Essas visões diferenciadas, poderão possibilitar a implantação e 
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implementação contínua de ações sistematizadas, observadas pela IES como um todo, 

representada pelos seus gestores, diversos setores e Coordenadores de Curso. Assim, parte 

do entendimento, de que as potencialidades e fragilidades aqui apontadas devem ser 

compreendidas e avaliadas no intuito de se construir na FASASETE uma dinâmica 

institucional de avaliação que contemple as especificidades de demanda do Curso que a 

constitui. 

Todos os problemas identificados serão trabalhados com ações específicas para 

cada nível de complexidade. Através da análise percebem-se fragilidades relacionadas a 

procedimentos metodológicos, didático-pedagógicos e capacitação docente. Essas terão 

tratamentos específicos e prioritários. As demandas de infraestrutura e processos serão 

trabalhadas pelos setores responsáveis, por seus respectivos gerentes e/ou supervisores.  

É importante, todavia, que seja viável a implementação das propostas que foram 

identificadas pela avaliação, de forma a garantir que a avaliação alcance os resultados 

concretos. 

A CPA está em um contínuo processo de aperfeiçoamento, com o objetivo de 

minimizar as fraquezas e aumentar os acertos, gerando um processo de constante 

realimentação das políticas acadêmicas. A CPA encerra mais uma fase avaliativa, referente 

ao ciclo parcial – 2020 a 2021 – com a certeza de sua contribuição e verificando que algumas 

ações de redirecionamento causam impactos nos processos, setores, pessoas e resultados, 

levando-os a uma reflexão para a acomodação de uma nova perspectiva de visão, com um 

novo modelo sendo construído nos ciclos avaliativos. 

Finalmente, a CPA da FASASETE está em um contínuo processo de 

aperfeiçoamento com o objetivo de contribuir no processo de constante realimentação das 

políticas acadêmicas. A CPA finaliza esta avaliação referente ao ciclo parcial 2020-2021 

com a certeza de que sua contribuição é a de verificar algumas ações de redirecionamento 

dos setores, pessoas e resultados, levando-os a uma reflexão para a acomodação de uma nova 

visão ao processo de autoavaliação institucional com um novo modelo sendo construído a 

cada ciclo parcial ou a cada ciclo parcial 
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