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CÓDIGO: 0438

1.4

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR:
A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava (FFCL) é uma unidade

isolada, mantida pela Fundação Educacional de Ituverava (FEI). Esta última é uma
instituição privada sem fins lucrativos ou beneficentes.
Os cursos da FFCL são oferecidos em dois campi, no município de Ituverava,
Estado de São Paulo:
Campus I – Rua: Coronel Flauzino Barbosa Sandoval, 1259 - Bairro: Cidade Universitária
Cursos: Licenciatura em História
Licenciatura em Letras
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Pedagogia (Presencial e EAD)
Bacharelado em Administração de Empresas
Bacharelado em Ciências Contábeis
Bacharelado em Engenharia Civil
Bacharelado em Engenharia Mecânica
Bacharelado em Engenharia de Produção
Campus II – Rodovia Jerônimo Nunes Macedo – Km 01.
Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas

1.5

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FFCL –

ITUVERAVA - SP
A composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FFCL segue os
preceitos de inclusão e participação de todos os envolvidos na comunidade acadêmica:
corpo discente, corpo docente, técnico-administrativo e comunidade externa.
A definição dos membros de cada segmento que integram a CPA é realizada por
indicação ou eleição, conforme a tabela abaixo.

NOME
Vinicius Rodrigues
Guilherme Henrique Cirilo
Teodoro
Wellington Pereira Lima
Gerson Fontebassi da Silva
Marcelo Rodrigues Scotte
Pamella Scapim Lemes Stuck
Wesley Di Tano de Oliveira
Luciana Moreira Inácio

SEGMENTO
Discente
Discente

ESCOLARIDADE
Graduando
Graduando

FUNÇÃO
Participante
Participante

Sociedade Civil
Sociedade Civil
Auxiliar Contábil
Técnico Administrativa
Docente
Docente

Graduado
Graduado
Graduado
Graduada
Mestre
Mestre

Participante
Participante
Participante
Participante
Coordenador
Participante

Período de mandato da CPA: 03/02/2016 a 31/01/2017
Ato de designação: Portaria 01/2016 de 03/02/2016
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os ciclos auto avaliativos desenvolvidos pela FFCL er considerados um avanço no
sentido de que a instituição compreende a importância de conhecer, analisar e propor ações
face aos anseios de todos os participantes da comunidade acadêmica. A ação de se auto
avaliar apresentou momentos significativos que favoreceram o desenvolvimento da
instituição, permitindo reflexões importantes sobre o papel da mesma no presente e as
possíveis atitudes para o futuro.
As análises e alguns confrontos entre os resultados obtidos nos ciclos avaliativos
têm sido de fundamental importância para as tomadas de decisões dos órgãos
administrativos da FFCL. A comparação de resultados obtidos nos ciclos avaliativos e,
posteriormente, com os demais que estão por vir, proporcionam uma ótima oportunidade

de verificar e confirmar a importância que a instituição tem no cenário educacional
regional, o que compromete, incentiva e induz a busca constante por maior qualidade.
O programa de autoavaliação continuou utilizando-se de procedimentos científicos
que permitiram a discussão coletiva. Todos os agentes da comunidade acadêmica estão se
familiarizando com as ações da autoavaliação, o que valoriza o processo e até mesmo o
facilita, já que todos têm a ideia fundamentada de que o processo de avaliação interna é
uma ferramenta importante para construir uma instituição sólida e compromissada com a
formação de qualidade.
Outro ponto a se destacar, foi a total independência que a CPA atuou perante os
órgãos administrativos e a mantenedora. Em nenhum momento, houve qualquer tipo de
pressão ou interferência na coleta, tabulação de dados e na sua posterior apresentação.

2.1

TIPO DO RELATÓRIO

Conforme a nota técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, o relatório referente ao
ano de 2016 será inserido no sistema E-MEC como 2º relatório parcial.
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OBJETIVOS
•

Objetivo geral

O objetivo geral do Projeto de Avaliação Institucional da FFCL é avaliar o
desempenho da instituição em conjunto com a comunidade, permitindo a revisão e o
aperfeiçoamento constante dos projetos acadêmicos e sócio-políticos, alcançando assim a
melhoria da qualidade de ensino.
•

Objetivos específicos

a) Promover um diagnóstico da instituição através de avaliações internas e externas;
b) Aprimorar a qualidade do ensino;
c) Construir um projeto pedagógico institucional que subsidie o planejamento das
atividades futuras da instituição;
d) Propor condições de desenvolvimento, fortalecendo o seu compromisso social;

e) Mobilizar, integrar e oportunizar a comunidade acadêmica na identificação e
soluções de eventuais problemas.
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EXECUÇÃO DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Há períodos de transição, visto que a renovação é necessária e importante, onde os

novos integrantes têm oportunidade de melhor conhecer a instituição bem como, identificar
possíveis falhas e propor soluções. Neste momento, todos os novos componentes tiveram
contato com todos os relatórios da comissão antecessora, da legislação pertinente, além do
roteiro de auto- avaliação desenvolvido pelo CONAES.
O modelo de condução dos trabalhos foi bastante semelhante ao processo anterior,
com reuniões periódicas para realizar todos os procedimentos de auto- avaliação. Além
disso, a comissão atual decidiu manter a mesma metodologia de avaliação, uma vez que
esta metodologia é robusta e permite a comparação dos dados entre os ciclos anteriores.
Eventuais mudanças serão aplicadas, se necessário, a partir do próximo ciclo de
autoavaliação.
Os dados foram obtidos a partir de consultas à Secretaria Geral, Tesouraria,
Biblioteca, Departamento de Pessoal. Outra fonte de informações foi obtida através da
aplicação de questionários ao público interno: alunos, professores, funcionários,
coordenações acadêmicas e administrativas. O público externo constituiu-se de empresas,
egressos dos cursos e comunidade em geral.
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METODOLOGIA

5.1

Autoavaliação: discente
Os discentes participaram da avaliação em todos os anos deste ciclo. Os mesmos

respondem a um questionário previamente preparado pela CPA e leva em consideração as
10 dimensões sugeridas pelo SINAES. O questionário é composto por testes e permite que
o aluno possa também descrever alguns pontos que o mesmo ache relevante. Vale ressaltar
que este questionário passará por reavaliação pela CPA ao final deste ciclo avaliativo.
Neste caso a Comissão discutirá a sua eficácia e proporá modificações se for o caso.

A aplicação deste questionário se dá de forma eletrônica, por meio do portal do
aluno, pela internet, na página da Faculdade. Tal operação facilita muito a obtenção e a
captura dos dados.
Outro ponto a ser destacado é quanto à amostragem dos participantes. A comissão
durante estes 10 anos de autoavaliação empregou várias metodologias, no entanto, durante
este ciclo, optou-se por uma amostragem de pelo menos 50 % dos discentes. No caso, dos
alunos de graduação, os mesmos têm contato com os questionários aos finais dos dois
semestres. Ao consultar as suas notas na página da FFCL, os mesmos são convidados a
participar da avaliação. A CPA tem observado uma intensa participação. (Seria
interessante colocar um dado que mostre o que significa uma intensa participação)
Os alunos da pós-graduação recebem o questionário impresso. Há uma participação
considerável dos mesmos. (Seria interessante colocar um número que mostre o que
significa uma participação considerável) Vale ressaltar que os alunos são incentivados e
sensibilizados a participarem da avaliação através de campanhas de marketing, que
mostram a importância deste processo na melhoria da Faculdade.
5.2

Autoavaliação: docente e técnico-administrativo.
Os docentes e os técnicos da FFCL têm a oportunidade de avaliar a FFCL e sugerir

mudanças que favoreçam o desenvolvimento da instituição, participando anualmente do
processo avaliativo, por meio de questionários.
A participação é facultativa, no entanto, a CPA tem conseguido significativa adesão,
mais de 50% dos docentes responderam aos questionários.
5.3

Autoavaliação da comunidade externa da FFCL
Neste caso, a CPA avalia a imagem da FFCL perante a sociedade de Ituverava e

região. Por isso são realizadas entrevistas por telefone com o objetivo de verificar o
conceito que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava possui perante a
sociedade externa.
Outra preocupação é a avaliação feita pelos egressos da FFCL. Talvez, seja a fase
mais difícil de obtenção de dados. Há uma dificuldade muito grande de manter o contato
com os ex-alunos, devido principalmente a perda de contato. O egresso, normalmente,

muda de endereço (saída das casas dos pais), muda de telefone e até mesmo e-mail.
Algumas propostas estão sendo feitas para reaproximação do egresso, com a FFCL.

5.4

Devolutivas
Os resultados anuais das pesquisas de autoavaliação realizadas pela CPA são

divulgados de várias formas para a comunidade acadêmica.
No caso dos discentes, os mesmo têm acesso aos relatórios de autoavaliação que são
postados ao final de cada ano na página da FFCL na internet. Neste relatório, os mesmos
podem observar os resultados de desempenho por curso e da instituição como um todo. A
CPA utiliza-se de cartazes especialmente preparados pelo setor de Marketing da FEI que
incentivam os alunos a consultarem estes relatórios.
No caso dos professores, os mesmos participam de reuniões com a equipe da CPA
onde são apresentados os principais resultados das avaliações. Além disso, os professores
podem consultar o relatório da CPA disponibilizado na página da FFCL.
Cada professor recebe individualmente, através do coordenador do curso em que está
envolvido, um relatório de desempenho feito a partir da avaliação discente o que permite
refletir o seu desempenho em sala.
A comunidade externa é convidada a consultar o relatório através da página da FFCL
na internet e das redes sociais.
5.5

Desenvolvimento
A CPA da FFCL desde seu início embasa-se na Lei 10.861, de 14 de abril de 2004.

As autoavaliações acontecem de forma contínua e abrangem as dez dimensões previstas no
SINAES.
O processo desenvolvido pela CPA é democrático, sem interferência de qualquer
natureza, buscando conhecer as fragilidades e as potencialidades da instituição. As ações
promovem constantemente debates e reflexões entre os membros da comunidade
acadêmica.
O relatório do ano de 2016, em sua estrutura, segue o Novo Instrumento de
Avaliação Institucional Externa.

Este documento está organizado em cinco eixos,

contemplando as dez dimensões do SINAES, descritos a seguir:

•

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 08
(Planejamento e Avaliação) do SINAES, o Planejamento e Avaliação foram
baseadas no Plano de Desenvolvimento Institucional.

•

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 01 (Missão e
Plano de Desenvolvimento Institucional) e 03 (Responsabilidade Social da
Instituição) do SINAES.

•

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 02 (Políticas para o Ensino, a
Pesquisa e a Extensão), 04 (Comunicação com a Sociedade) e 09 (Políticas de
Atendimento aos Discentes) do SINAES.

•

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 05 (Políticas de Pessoal),
06 (Organização e Gestão da Institucional) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do
SINAES.

•

Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde a dimensão 07, Infraestrutura física, do
SINAES.
Os resultados das pesquisas realizadas pela comissão serão apresentadas no anexo 1.

•

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Este eixo é composto pela dimensão 08 do SINAES, Planejamento e Avaliação,
especialmente em relação aos processos e eficácia da auto avaliação institucional. Nesta
dimensão, a proposta durante o ciclo foi:
a) Dar continuidade no processo auto avaliativo institucional;
b) Utilizar os resultados das avaliações para a tomada de decisões acadêmicas e
administrativas;
c) Manter ações que conscientizem e sensibilizem todos os atores da comunidade
acadêmica sobre a importância da auto- avaliação.
O quadro 1 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades observadas
neste ciclo de três anos.

Quadro – 1: Ações, fragilidades e potencialidades observadas referentes à dimensão 08 do SINAES, Planejamento e Avaliação, especialmente em
relação aos processos e eficácia da autoavaliação institucional.

Eixo

Dimensão
8. Planejamento e
avaliação,
especialmente os
processos, resultados e
eficácia da
autoavaliação
institucional.

1.
Planejamento
e Avaliação
Institucional

Ações
realizadas
8.1 Constituição de
uma CPA
permanente, integrada
e atuante.
8.2. Avaliação da
Evolução
Institucional nos
Ciclo Avaliativo.
8.3.Avaliação
Constante do
processo de
autoavaliação
Institucional.
8.4.Avaliação da
participação da
comunidade
Acadêmica.
8.5 Avaliação da
autoavaliação
institucional (interna
e externa).
8.6.Avaliação
constante da
qualidade dos
relatórios produzidos
durante o ciclo
avaliativo.

Resultados Alcançados
2014

Fragilidade
2015

8.1. Falta de
participantes da CPA.
8.2. Dificuldade em
difundir os resultados
obtidos pela CPA
para a comunidade
Interna e Externa.
8.3. Sensibilização
dos funcionários para
participação do
processo avaliativo.
Alguns relacionam as
possíveis críticas à
possibilidade de
demissão.
8.4. Existência de
respostas
padronizadas pelos
alunos (resposta em
apenas uma
alternativa).

8.1 Falta de
alguns
membros
da CPA nas
reuniões.
8.2. O IGC
da FFCL
passou para
3.

2016
8.1
Atualização
dos
questionários

2014
8.1. Uso dos
resultados da
autoavaliação para a
tomada de decisão.
8.2. Facilidade de
obtenção de dados
em qualquer setor da
Mantenedora.
8.3. Independência
plena da CPA em
relação a qualquer
órgão da IES
inclusive a
Mantenedora.
8.4. Resultados que
demonstram
satisfação dos
alunos, professores e
funcionário com o
desempenho da
FFCL no ano de
2014.
8.5. Manutenção do
IGC 4 no ENADE
2014.
8.6. Relacionar o
desempenho dos
cursos.

Potencialidades
2015

Observações

2016

8.1 Uso de
resultados da
autoavaliação
para a tomada de
decisão e
planejamento.

8.1 Há um bom
nível de
credibilidade da
CPA junto aos
integrantes da
FFCL.

8.2 Independência
plena da CPA em
relação à
mantenedora.

8.2 Uso de
resultados da
autoavaliação
para a tomada de
decisão e
planejamento.

8.3.A evolução
institucional foi
observada neste
ciclo avaliativo.

8.3
Independência
plena da CPA em
relação à
mantenedora.
8.4 A evolução
institucional foi
observada neste
ciclo avaliativo.

Fonte: Pesquisa
com os
componentes da
CPA.

•

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Este eixo contempla a dimensão 01, Missão e Plano de Desenvolvimento

Institucional, e dimensão 03, Responsabilidade Social. Neste eixo, a proposta durante o ciclo
foi:
a) Permitir a articulação constante entre a Missão e o PDI;
b) Incentivar a participação cada vez maior da comunidade acadêmica em conhecer os
documentos institucionais da FFCL;
c) Manter o mesmo nível de responsabilidade social da FFCL.
O quadro 2 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, deste eixo
observado neste ciclo de três anos.

Quadro – 2: Ações, fragilidades e potencialidades observadas, referentes à dimensão 01, Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional, e à dimensão 03,
Responsabilidade Social. Neste eixo, a proposta durante o ciclo foi:
Resultados Alcançados
Eixo

Dimensão
1. Missão e o Plano
de Desenvolvimento
Institucional

2.
Desenvolvimento
Institucional

Fragilidade

Ações realizadas
1.1. Identificar o
conhecimento da
Missão da
Instituição por
todos os
componentes da
Comunidade
Acadêmica.
1.2. Identificar o
conhecimento do
PDI pelos
integrantes da
Instituição.
1.3. Avaliar a
qualidade do PDI e
verificar se o
mesmo está
adequado ao
momento da
Instituição.
1.4 Avaliar a
coerência entre o
PDI e as atividades
de ensino de
graduação e de pósgraduação.
1.5. Avaliação a
coerência entre o
PDI e as práticas de
extensão.
1.6. Avaliação entre
a coerência do PDI
e as atividades de
pesquisa/iniciação
científica,

Potencialidades

Observações

2014

2015

2016

2014

2015

2016

1.1. Alguns
docentes
apresentam ainda
dúvidas sobre o
PDI.

1. 1 O PDI
continua pouco
conhecido para
alguns discentes
e vários
funcionários
administrativos.

1.1 Embora
tenha havido
uma reunião
com todos
integrantes
da Instituição
para
discussão do
PDI, ainda
existem
alguns
integrantes
com dúvidas.

1.1. A comissão
observou que o PDI
é um documento que
rege a ações da
Instituição. As ações
tomadas são
baseadas neste
documento. Os
cursos e os
conselhos tomam as
decisões segundo
este documento.

1.1. A Missão da
Instituição se
mostra clara
principalmente
para os docentes,
existem
funcionários que
ainda possuem
algumas
dificuldades de
entendimento.

1.1. O PDI da
FFCL demonstra
qualidade e
sintonia com o
atual momento da
Instituição.

1.2. O PDI
continua pouco
conhecido para
alguns discentes
e vários
funcionários
administrativos.

1.2 Alguns
docentes
apresentam ainda
dúvidas sobre o
PDI.

1.2. As suas
propostas assim
como o seu
cronograma tem sido
rigorosamente
respeitado.

1.2. O PDI da
FFCL demonstra
qualidade e
demonstra
sintonia com o
atual momento
da Instituição.
1.3. As
atividades de
pesquisa, ensino
extensão estão
coerentes com o
PDI da FFCL.

1.2. As atividades
pesquisa, ensino
extensão estão
coerentes com o
PDI da FFCL.
1.3. A Reunião
realizada para
discussão do
atual PDI foi
muito bem aceita
e houve
participação geral
dos integrantes
da Instituição,
principalmente o
Corpo Docente.

Fonte de
consultas:
questionários
aplicados e
PDI da
Instituição

tecnológica,
artística e cultural.
3.1. Levantamento
do nível social dos
alunos.
3.2.Levantamento
do número de
bolsistas.
3. Responsabilidade
Social da Instituição

3.3. Levantamento
do número e tipos
de convênios.
3.4. Levantamento
do número de ações
sociais, defesa do
meio ambientes,
produções artísticas
e dos patrimônios
culturais
3.5. Levantamento
das ações
afirmativas de
defesa e promoção
dos direitos
humanos e
igualdade étnicoracial

3.1. Falta de
ações específicas
que favoreçam a
produção
artística e dos
patrimônios
culturais.

3.1. Grande
número de
bolsistas.
3.1. Grande número
de bolsistas.
3.2. A grande
maioria dos alunos
são oriundos da
escola pública.
3.3. Os bolsistas
apresentam baixa
renda familiar.
3.4.
Elevado número de
convênios com
prefeituras, empresas
privadas, Estado e
União

3.2. A maioria
dos alunos são
oriundos da
escola pública.
3.3. Os bolsistas
apresentam baixa
renda familiar.
3.4. Elevado
número de
convênios com
prefeituras,
empresas
privadas, Estado
e União
3.5. A FFCL
apresentou ações
afirmativas de
defesa e
promoção dos
direitos humanos
e igualdade
étnico-racial

3.1. Elevado
número de
bolsistas.
3.2. Grande parte
do alunado é
oriundo da escola
pública.
3.3. Os bolsistas
apresentam baixa
renda familiar.
3.4. Elevado
número de
convênios com
prefeituras,
empresas
privadas, Estado
e União
3.5. A FFCL
apresentou ações
afirmativas de
defesa e
promoção dos
direitos humanos
e igualdade
étnico-racial

•

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
Este eixo contempla as dimensões Políticas Acadêmicas, abrangendo as dimensões 02 (

Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 04 ( Comunicação com a Sociedade) e 09
(Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.
Neste eixo, foram abordados os seguintes aspectos:
a) Avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos da FFCL;
b) Implantar uma política de atendimento ao egresso mais efetiva;
c) Avaliar as políticas de ensino, pesquisa e extensão;
d) Avaliar os canais de comunicação internos e externos da FFCL.
O quadro 3 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades do eixo Políticas
Acadêmicas.

Eixo
3. Políticas
Acadêmicas

Ações
programadas
na proposta
2. Política para o
Ensino, a
pesquisa, a pósgraduação, a
extensão e as
respectivas formas
de
operacionalização,
incluindo os
procedimentos
para estímulo à
produção
acadêmica, às
bolsas de
pesquisa, de
monitoria e
demais
modalidades.

Ações
realizadas
2.1. Avaliar a
qualidade de
Ensino, pesquisa e
pós-graduação.
2.2 Verificar o
número de bolsas
de pesquisas, e
monitorias.
2.3 Verificar a
existências de
estímulos à
produção
acadêmica.
2.4. Avaliação
das políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativas
para os cursos de
graduação.
2.5. Avaliação
das políticas de
ensino e ações
acadêmicoadministrativas
para os cursos de
pós-graduação
lato sensu.
2.6. Avaliação das
Políticas
institucionais e
ações acadêmicoadministrativas

Resultados Alcançados
2014
2.1. Carência na
oferta de
recursos para
execução da
monografia.
2.2. Vários
alunos possuem
dificuldades
financeiras para
participarem de
simpósios e/ou
congressos.
2.3. A condição
socioeconômica,
o que determina
que maioria
precise trabalhar
durante o curso
determina que
poucos possam
se dedicar a
pesquisa.

Fragilidade
2015
2.1. Carência na
oferta de recursos
para execução da
monografia
2.2. Vários
alunos possuem
dificuldades
financeiras para
participarem de
simpósios e/ou
congressos.
2.3. Inexistência
de um programa
de Iniciação
científica.
2.4. Pequeno
número de ações
culturais.

2016
2.1. Vários alunos
possuem
dificuldades
financeiras para
participarem de
simpósios e/ou
congressos.
2.2. Inexistência
de um programa
de Iniciação
científica.
2.3. Pequeno
número de ações
culturais.

2014

Potencialidades
2015

Observações
2016

2.1. A
organização
didática
pedagógica dos
cursos de
graduação.

2.1. A
organização
didática
pedagógica dos
cursos de
graduação.

2.1. Eficiente
organização
didática
pedagógica dos
cursos de
graduação.

2.2. Organização
didática dos
cursos de pósgraduação

2.2. Organização
didática dos
cursos de pósgraduação.

2.2. Organização
didática dos cursos
de pós-graduação.

2.3. Existência
de uma revista
científica de
qualidade.

2.3. Existência de
uma revista
científica de
qualidade.

2.4. Existência
de normas
determinadas
pela
mantenedora
para auxílio para
participação em
congressos por
alunos da FFCL.

2.4. Número
considerável de
bolsas
monitorias.
2.5. Melhorias
das condições de
ofertas de cursos
de pós-graduação
lato sensu da
FFCL.
2.6. As atividades
de extensão da
FFCL são muito
frequentes, com
projetos
estruturados.

2.3. Existência de
uma revista
científica de
qualidade.
2.4. Número
considerável de
bolsas monitorias.
2.5. Melhorias das
condições de
ofertas de cursos
de pós-graduação
lato sensu da
FFCL.
2.6. As atividades
de extensão da
FFCL são muito
frequentes, com
projetos
estruturados.

Fonte de
consultas:
resultados de
questionários,
documentos
fornecidos
pelos
coordenadores;
relatórios de
avaliação;
projetos
pedagógicos
dos cursos.

para a pesquisa,
ou iniciação
científica, artística
e cultural.
2.7. Avaliação das
políticas
institucionais e
ações acadêmicasadministrativas
para a extensão.
2.8. Avaliações
das políticas
institucionais de
estímulo à difusão
das produções
acadêmicas,
científicas,
didáticos
pedagógicos,
artística cultural.

4.1 Levantamento
da imagem que a
FFCL possui
perante a região.

4.2 Existência de
canais de
comunicação
interna.
4. A comunicação
com a Sociedade

4.1
Comunicação
interna ainda
apresenta falhas.

4.1. Falhas na
apresentação dos
resultados para a
sociedade
externa.
4.2. Dificuldade
em difundir os
resultados
obtidos pela CPA
para a
comunidade
Interna e
Externa.
4.3. Dificuldade
na comunicação
interna.
4.4. Falha na
divulgação dos
cursos a
distância.

4.1. Apesar de
ações da diretoria
a comunicação
interna ainda
apresenta algumas
falhas.

4.1. Os cursos
são conhecidos e
apresentam um
ótimo conceito
na região.
4.2. A
identificação do
nome/logotipo
FFCL, tem
apresentado
melhoria
significativa.

4.1. A instituição
é bem avaliada
perante a
sociedade.
4.2. Os cursos
oferecidos são de
conhecimento da
sociedade.
4.3. Os cursos
tem uma boa
avaliação perante
a sociedade.
4.4. A
mensalidade e o
programa de
bolsas da
instituição é um
ponto forte para a
escolha do aluno
pela instituição.
4.5. A boa
localização da
Faculdade e da
Cidade é um
atrativo para a
vinda do aluno.
4.6. Todas as
empresas
consultadas já
contrataram um
aluno estudante
da Faculdade.
4.7. O crédito
pelo bom
desempenho do
aluno/funcionário
se dá pelo curso.

4.1. Os cursos são
conhecidos e
apresentam um
ótimo conceito na
região.
4.2. A
identificação do
nome/logotipo
FFCL, tem
melhorado
significativamente.
4.3. A melhoria da
imagem da
Faculdade perante
a sociedade.

4.8. Todas as
empresas
indicaram a
Faculdade como
uma instituição
de bom nível.

9.1 Levantamento
do grau de
satisfação dos
alunos.
9.2 Levantamento
do grau de
satisfação dos
egressos.
9. Políticas de
atendimento aos
estudantes.

9.3. Avalição dos
programas de
atendimento aos
estudantes.
9.4. Avaliação
dos Programas de
apoio à realização
de eventos
internos, externos
e à produção
discente.
9.5. Avaliação dos
egressos em
relação ao
desempenho
econômico.

9.1 Manutenção
de contato com
os alunos
egressos.

9.1. A pesquisa
dos alunos
egressos deve ser
mais abrangente
e organizada.
9.2. Pouco
acompanhamento
dos alunos
egressos.
9.3. Baixa
procura pelos
cursos de Pósgraduação pelos
alunos egressos.
9.4. Baixo
incentivo para as
produções
científicas dos
discentes.

9.1 Manutenção
de contato com os
alunos egressos.
9.2 Necessidades
programas de
relacionamento
com os egressos
da FFCL.

9.1 Facilidade
de acesso dos
alunos em
relação a direção
geral.
9.2 Facilidade
de contato dos
alunos com os
coordenadores e
professores.
9.3
Disponibilização
da Ouvidoria.

9.1. O programa
de nivelamento
da FFCL atinge
todos os cursos.

9.1 Facilidade de
acesso dos alunos
em relação à
direção geral.

9.2. Facilidade de
acesso dos alunos
em relação a
direção geral.

9.2 Facilidade de
contato dos alunos
com os
coordenadores e
professores.

9.3. Facilidade de
contato dos
alunos com os
coordenadores e
professores.
9.4. Qualidade no
horário de
atendimento
executado pelos
departamentos.
9.5. A maioria
dos egressos está
empregada.

9.3
Disponibilização
da Ouvidoria.
9.4. A
identificação do
nome/logotipo
FFCL, tem
melhorado
significativamente.

•

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

Este eixo contempla as dimensões Políticas de Gestão, compreende as dimensões 05
(Políticas de Pessoal), 06 (Organização e Gestão da Institucional) e 10 (Sustentabilidade Financeira)
do SINAES.
Neste eixo, foram abordados os seguintes aspectos:
a) Valorização da formação do corpo docente e funcionários do técnico administrativo;
b) Identificação da satisfação do corpo docente e funcionários do técnico administrativo;
c) Identificação da forma de funcionamento dos colegiados dos cursos e Colegiados da FFCL,
em relação à independência da mantenedora;
d) Avaliação do balanço financeiro da FFCL.
O quadro 4 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, das dimensões 5
(Políticas de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Institucional) e 10 (Sustentabilidade Financeira)
do SINAES.

Eixo

Dimensão
5. Política de pessoal,
as carreiras do corpo
docente e do corpo
técnico
administrativo, seu
aperfeiçoamento,
desenvolvimento
profissional e suas
condições de
trabalho.

Ações
realizadas
5.1.Levantamento
da existência de
planos de carreiras
de docentes e do
corpo técnicoadministrativo.
5.2 Levantamento
do grau de
satisfação dos
funcionários e
professores.
5.3 Levantamento
das condições de
trabalho.

4.
Políticas
de
Gestão

5.4 Avaliação
Política de
formação e
capacitação de
docente.
5.5. Avaliação da
Política de
formação e
capacitação do
corpo técnico
administrativo.

Resultados Alcançados
2014
5.1 Existem
alguns
funcionários do
corpo técnicoadministrativo
desmotivados
com as
perspectivas
salariais.

Fragilidade
2015
5.1 Existem
alguns
funcionários do
corpo técnicoadministrativo
desmotivados.

Potencialidades
2015

Observações

2016

2014

5.1. Há um
entendimento
melhor quanto
ao plano de
carreira, alguns
entendem a
situação
econômica, mas
acham que os
salários
poderiam
melhorar.

5.1. Os
professores têm a
possibilidade de
completar os seus
estudos, incentivo
a pós-graduação.

5.1 A maioria
dos
professores
apresentam-se
satisfeitos.

5.1 A maioria
dos professores
apresentam-se
satisfeitos.

5.2. A maioria dos
professores
apresenta-se
satisfeita.

5.2 A IES
oferece aos
funcionários a
possibilidade
de completar
os seus
estudos e
bolsas para
seus
dependentes.

5.2 A IES
oferece aos
funcionários a
possibilidade de
completar os
seus estudos e
bolsas para seus
dependentes.

5.3 Os
professores
têm a
possibilidade
de completar
os seus
estudos,
incentivo a
pósgraduação.

5.3 Os
professores têm
a possibilidade
de completar os
seus estudos,
incentivo a pósgraduação (Lato
Sensu e Stricto
Sensu).

5.3. A IES oferece
aos funcionários a
possibilidade de
completar os seus
estudos e bolsas
para seus
dependentes.

2016

6.Organização e
gestão da Instituição,
especialmente o
funcionamento e
representatividade
dos colegiados, sua
independência e
autonomia na relação
com a mantenedora e
a participação dos
segmentos da
comunidade
universitária nos
processos decisórios.

6.1. Avaliação da
gestão
Institucional.

10. Sustentabilidade
Financeira, tendo em
vista o significado
social da
continuidade dos
compromissos na
oferta da educação
superior.

10.1. Avaliação da
Sustentabilidade
financeira.

6.2. Avaliação de
registro
acadêmico.

10.2. Avaliação da
relação entre o
planejamento
financeiro e a
gestão
institucional.

6.1 Constatação
de
comunicação
ainda
deficiente.

6.1. Constatação
de comunicação
ainda com falhas
entre os setores
administrativos.

6.1 Constatação
de comunicação
ainda com
falhas.

6.2 Falta de
participação
mais ativa dos
funcionários
nos órgãos
colegiados
(desinteresse de
alguns).

6.2. Falta de
participação
ativa de
funcionários nos
órgãos
colegiados
(desinteresse de
alguns)

6.2 Falta de
participação
ativa de
funcionários nos
órgãos
colegiados
(desinteresse de
alguns).

10.1 Existência
de alunos
inadimplentes.

10.1. Aumento
da inadimplência
a partir do
segundo
semestre.

10.1 Existência
de alguns alunos
inadimplentes.

6.1 Constatação de
que a mantenedora
não influência a
decisão dos
colegiados.

6.1
Constatação
de que a
mantenedora
não influência
a decisão dos
colegiados

6.1 Constatação
de que a
mantenedora não
influência a
decisão dos
colegiados.
6.2. Os
funcionários
administrativos
passam a
compor o
Conselho de
Administração
Superior

10.1. A
Mantenedora
apresenta uma
posição estável
financeiramente,
no entanto o
BALANÇO
referente a 2014
não havia sido
auditado até o
fechamento deste
relatório.

10.1 Verificase uma
posição sólida
da
mantenedora.

10.1 Verifica-se
uma posição
sólida da
mantenedora,
mesmo com a
inadimplência.

•

EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
Este eixo contempla a Infraestrutura. Neste eixo, foram abordados o seguinte aspecto:

a) Avaliação a qualidade das instalações físicas.
O quadro 5 mostra as principais ações, fragilidades e potencialidades, dimensão 07,
Infraestrutura Física do SINAES.

Eixo

Ações
programadas
na proposta
7. Infraestrutura
física,
especialmente a de
ensino e de
pesquisa,
biblioteca, recurso
de informação e
comunicação.

Ações
realizadas
7.1. Avaliação
das Instalações
administrativas.
7.2. Avaliações
das salas de
aulas.
7.3.Avaliação
do auditório.
7.4.Avaliação
das salas de
aulas.

5.
Infraestrutura

7.5.Avaliação
dos espaços de
atendimento aos
alunos.
7.6. Avaliação
da Infraestrutura
da CPA.
7.7.Avaliação
dos gabinetes de
professores em
tempo Integral.
7.8. Avaliação
das Instalações
sanitárias.
7.9. Avaliação
da
Infraestrutura da
Biblioteca.
7.10. Avaliação

Resultados Alcançados
2014
7.1. Necessidade
de mais
projetores
(Datashow).
7.2. Necessidade
de
disponibilização
de mais
laboratórios de
informática.
7.3. Substituição
da lousa verde
(giz) por lousa
branca (caneta)
e/ou lousa digital.
7.4. Climatização
das salas de aula.
7.5. Climatização
da Biblioteca.
7.6.
Disponibilização
de mais
computadores na
biblioteca.
7.7. Criação de
mais laboratório
para atividades
práticas
educativas.

Fragilidade
2015
7.1
Necessidade de
mais e
melhores
computadores
na Biblioteca.
7.2
Necessidade de
mais
projetores,
(datashow).
7.3
Substituição da
lousa verde
(giz) por lousabranca (caneta)
e/ou lousa
eletrônica.

2016

2014

Potencialidades
2015

Observações
2016

7.1. Devido a
instalação de
mais cursos e
consequente
aumento de
alunos, faz-se
necessário
equipar a
Biblioteca com
mais
computadores.

7.1 Condições
de estrutura
física e
mobiliário
adequadas.

7.1. Condições
de estrutura
física e
mobiliário
adequadas

7.1 Condições
de estrutura
física e
mobiliário
adequadas.

7.2 Acesso
facilitado aos
portadores de
deficiência
física.

7.2. Implantação
da
Acessibilidade.

7.2 Acesso
facilitado aos
portadores de
deficiência
física.

7.3 Ainda há
algumas lousas
verde (giz) para
serem
substituídas por
lousa-branca
(caneta) e/ou
lousa eletrônica.

7.3 Política de
aquisição e
renovação de
acervo da
biblioteca.
7.4
Disponibilidade
em todo campus
do sistema
wireless.
7.5 Reforma de
todos os
pavilhões.

7.3. Política de
aquisição e
renovação de
acervo da
biblioteca.
7.4.
Disponibilidade
do sistema
wireless.

7.3 Política de
aquisição e
renovação de
acervo da
biblioteca.
7.4
Disponibilidade
e
potencialização
em todo
campus do
sistema wireless.
7.5 Climatização
de todas as salas
de aula.

dos serviços e
informatização
da Biblioteca.
7.11. Avaliação
do plano de
atualização do
acervo da
Biblioteca.
7.12. Avaliação
das salas de
apoio de
informática .
7.13.Avaliação
das tecnologias
de informação e
comunicação.
7.14. Avaliação
dos laboratórios.
7.15.Avaliação
dos Espaço de
convivência.

5.6

ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Após análise dos dados e informações coletadas pela CPA da FFCL, observa-se que há
vários avanços e desafios a serem enfrentados conforme o quadro abaixo:
Eixo
1. Planejamento e
Avaliação
Institucional

2. Desenvolvimento
Institucional

Avanço
1. Processo Avaliativo
consolidado.
2. Participação efetiva
dos discentes e
professores.

1. Ações de
sensibilização da
comunidade acadêmica
para conhecimento dos
documentos oficiais da
FFCL.

Desafio
1. Participação mais
efetiva dos
funcionários
técnicos.

1. Participação da
comunidade
acadêmica na
construção do PDI.

1. Ausência de
Iniciação científica
organizada.
1. Existência de ações de
extensão consolidadas.

3. Políticas
Acadêmicas

2. Estabelecimento de um
programa de
autofinanciamento.
3. Atendimento
psicopedagógico
individual disponível a
todos os discentes.

2. Maior participação
de alunos egressos nos
processos de
avaliação.
3. Diminuir a evasão
de alunos com
problemas financeiros.
4. Ampliar os serviços
de atendimento
psicopedagógico aos
discentes.
5. Ações de recepção e
acolhimento dos
alunos ingressantes.

Situação em
relação ao PDI
A avaliação
Institucional está
totalmente
implantada.
A dimensão 1 está
parcialmente
implantada, com a
implantação de
novos cursos até o
final de 2017.
A dimensão 3 está
totalmente
implantada segundo
o PDI vigente.
A Política para o
ensino e extensão
(dimensão 2) está
implantada em
relação ao proposto
do PDI. A FFCL
deve aperfeiçoar a
sua política de
pesquisa.
A comunicação
com a sociedade está
implantada.
A política de
atendimento aos
discentes está
parcialmente
implantada, devendo
apresentar
melhorias nas
políticas de
atendimento aos
discentes.

4. Políticas de Gestão

1. Inauguração de um
5. Infraestrutura Física novo complexo de salas de
aulas.

1. Melhoria da
satisfação dos técnicos
administrativos,
principalmente em
relação aos salários.

1. Implantação dos
novos Laboratórios da
FFCL.

As políticas de
Pessoal estão
parcialmente
implantadas,
necessitando de uma
melhor adequação
para aumentar a
satisfação dos
funcionários
técnicos
administrativos.
A dimensão da
organização e
Gestão da
Instituição está
totalmente
implantada.
A dimensão da
sustentabilidade
financeira se
encontra dentro dos
valores previstos
para o período.
A dimensão
infraestrutura está
parcialmente
implantada, com a
construção de novos
laboratórios.

5.7

AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE

5.7.1 Resultados incorporados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa, a partir
do Eixo 1.
a) Incremento do processo avaliativo da FFCL: A direção à mantida se comprometeu em
melhorar as ferramentas e recursos que são utilizados na autoavaliação da FFCL;
b) Melhoria na conscientização dos funcionários técnicos administrativos: A CPA
realizará reuniões específicas com os funcionários administrativos mostrando a
importância do processo avaliativo;
c) Utilização de setor de Marketing da Fundação Educacional de Ituverava no processo
de sensibilização da comunidade acadêmica, além de auxiliar na divulgação dos
resultados.

5.7.2 Resultados incorporados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa, a partir
do Eixo 2.
a) Utilização de setor de Marketing da Fundação Educacional de Ituverava no processo
de sensibilização da comunidade sobre o conhecimento sobre o PDI;
b) Em 2016, a FFCL implantou uma comissão especial de ações afirmativas de defesa e
promoção dos direitos humanos e igualdade étnico-racial;
c) Planejamento e realização de ações visando a construção coletiva do próximo PDI.
5.7.3 Resultados incorporados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa, a partir
do Eixo 3.
a) Revisão dos projetos pedagógicos de todos os cursos, de modo a ajustá-los às
diretrizes curriculares e atender as necessidades do mercado de trabalho;
b) Implantar uma nova política de relacionamento com os egressos;
c) Implantar uma nova sistemática de avaliação em relação à inserção dos egressos da
FFCL no mercado de trabalho;
d) Lançamento de um novo edital de Iniciação científica;
e) Levantamento sobre as razões da evasão no ato do trancamento das matrículas;
f) Aperfeiçoamento das ações de recepção e acolhimento dos alunos ingressantes;
g) Ampliação dos serviços de apoio psicopedagógico ao discente.

5.7.4 Resultados incorporados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa, a partir
do Eixo 4.
a) Revisão do plano de carreira docente;
b) Implantação do sistema de Escolas da FFCL.

5.7.5 Resultados incorporados no planejamento da gestão acadêmico-administrativa, a partir
do Eixo 5.
a) Programa de Ampliação e melhoria dos Laboratórios da FFCL;
b) Programa de climatização das salas;
c) Melhoria nas salas de atendimento discentes, docentes e coordenação.

5.8

RESULTADOS DO EXAME NACIONAL DE CURSOS DA FFCL
CURSO

ANO

Licenciatura – História
Licenciatura – Letras
Licenciatura – Pedagogia
Licenciatura – Matemática
Licenciatura– Ciências Biológicas
Bacharelado - Administração

2014
2014
2014
2014
2014
2012

CONCEITO ENADE
2
SC
4
SC
3
4

CONCEITO CPC
3
SC
3
SC
3
4

Os resultados foram amplamente discutidos pelos colegiados dos cursos gerando relatórios
próprios. Posteriormente, os resultados foram discutidos de forma global no Conselho Pedagógico.
Algumas particularidades foram identificadas gerando ações específicas para cada curso. No entanto,
alguns pontos foram comuns a todos os cursos, o que despertou a atenção e gerou ações globais para
toda a IES.
O desempenho no geral foi considerado muito bom, pois mostra melhoria no desempenho dos
cursos oferecidos pela Instituição.
Dentre todos os aspectos apontados que justificam as notas obtidas pelos cursos, todos os
coordenadores e dirigentes da Faculdade foram unânimes em apontar a formação deficiente dos
alunos ingressantes de todos os cursos. Este fato foi comprovado pelas médias dos ingressantes da
maioria dos cursos. Uma das ações mais importantes implementadas pela Faculdade, foi o programa
de nivelamento dos ingressantes para todos os cursos. Outras medidas foram tomadas e os seus
resultados serão observados no próximo Exame Nacional de Estudantes.

6

O ÍNDICE GERAL DE CURSOS DA INSTITUIÇÃO (IGC)
O índice Geral de Cursos é um novo indicador de qualidade de Instituições de Educação

Superior que considera a qualidade dos cursos de graduação. A FFCL apresentou um desempenho
contínuo de 2.937 e com um IGC faixa 3. Vale ressaltar que o valor esteve muito próximo ao limite
da que resultaria faixa 4 (2,95)
Este índice está sendo alvo de discussão em reuniões da CPA da Faculdade, no entanto, o
resultado obtido foi considerado ótimo, principalmente em comparações com Instituições da Região.
Esta nova metodologia empregada pelo Ministério da Educação deve ser melhor
compreendida e as suas implicações em futuras avaliações da Instituição.
7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consolidação dos resultados do ciclo avaliativo acontecerá principalmente no 7º Congresso
de Autoavaliação onde toda a comunidade acadêmica terá contato com os resultados da avaliação.
Os dados indicam que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava apresenta uma
condição consolidada, como uma IES que busca incessantemente a qualidade de ensino superior,
objetivando satisfazer todos os componentes da Comunidade Acadêmica.
A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava
deseja que nas próximas avaliações os resultados sejam cada vez melhores, principalmente pela
objetividade, responsabilidade e confiança da comunidade, tornando-se parte do cotidiano da
Instituição.

Ituverava, 27 de março de 2017.

CPA - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava.
Assinaturas:

___________________________________
Wesley Di Tano de Oliveira - Coordenador
___________________________________
Luciana Moreira Inácio

__________________________________
Vinicius Rodrigues
___________________________________
Wellington Pereira Lima
___________________________________
Marcelo Rodrigues Scotte
___________________________________
Pamella Scapim Lemes Stuck
____________________________________
Gerson Fontebassi da Silva
____________________________________
Guilherme Henrique Cirilo Teodoro

Anexo 1
RELATÓRIO DO RESULTADO DAS PESQUISAS INSTITUCIONAL 2015
1

PESQUISA COM EGRESSOS.
O questionário foi respondido através de entrevistas realizadas por telefone e pessoal.
Conforme a tabulação pode-se afirmar que 52% dos egressos não estão exercendo a atividade

profissional na qual formaram.

1 - Está exercendo a profissão no qual
se formou?

48%
52%

Sim
Não

Quanto ao primeiro emprego 19% conseguiram emprego em até 6 (seis) meses, 19% de 6
meses a 1 (um) ano, 19% entre 1 (um) e 2 (dois) anos, 24% mais de 2 (dois) anos e 19% estão
desempregados.

Quaanto à atualização proffissional ficoou constataado que 76%
% utiliza a iinternet, 5%
% através dee
livros/revisstas especiaalizados, 5%
% Encontroos e Congrressos, 9% cursos à ddistância e 5% não see
atualizam.

3 - Como
o você se mantem atualizado
o no seu
exercíccio profisssional?
%
5%
9%
%

Não
N se mantéém

5% 5%
Livros
L
e revisttas
atualizados
a
Internet
I
Cursos
C
a distâância
76%

Encontro
E
e coongressos

Os ex-alunos afirmam que
q as discciplinas teórico-práticaas do cursoo contribuírram para o
desempenhho profissionnal, 71% consideram
c
suficiente o currículo
o e 29% nãão concordaam que sejaa
suficiente.

4 - O currículo cursado na graduação
foi suficiente?

29%
Sim
Não
71%

Quanto aos pontos fortes da FFCL 38% consideram qualidade de ensino; 9% nome da
instituição; 5% creditaram aos recursos acadêmicos e didáticos; 5% consideram a estrutura física
adequada e 43% considerou todas as alternativas apresentadas.

5 - Do seu ponto de vista quais são os
pontos fortes da FFCL?
Qualidade do ensino
estrutura física
38%

43%

Recursos academicos
adequados
instituição de renome
9%

5%

5%

todos

Perguntado se esta cursando alguma pós-graduação, 10% responderam que sim e 90%
responderam que não cursam nenhuma pós- graduação.

6 -Você está cursando pós-graduação?
10%

sim
não

90%

Perguntado se gostaria de cursar algum curso de pós-graduação, 100% responderam
positivamente.

7 - Pretende cursar?
0%

Sim
Não

100%

Questionado se conhece os cursos de pós-graduação oferecido pela FFCL, 89% responderam
afirmativamente e 11% disseram que não conhecem.

8 -Você conhece os cursos de pósgraduação da FFCL?
11%

sim
não

89%

Perguntado qual a área que gostaria de cursar, 48% responderam Gestão Financeira; 47%
responderam Psicopedagogia, Alfabetização e Letramento; 5% responderam Setor Sucroalcoleiro.

9 - Qual área que você gostaria de
cursar?
Psicopedagogia,
alfabetização e
letramento

5%

47%

Gestão financeira

48%
Setor sucroalcoleiro

Perguntado sobre se recomendaria um curso oferecido pela FFCL 95% dos egressos
afirmaram que fariam ou recomendariam algum curso da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Ituverava. A maioria credita a imagem da FFCL a sua inserção no mercado de trabalho

11 – Você faria ou recomendaria um
curso da FFCL?
5%

Sim
Não
95%

Os entrevistados afirmam que fariam ou indicariam um curso oferecido pela FFCL, 10%
devido a estrutura oferecida, 33% pela cidade, 33% pela qualidade de ensino e 14% pela equipe
acadêmica e 10% por outros motivos (não especificados).

10 - Por que optaria pela FFCL?
10%

10%
Pela estrutura FFCL

14%

Pela qualidade do ensino
33%

Pela cidade
Pela equipe acadêmica

33%

Outros

Na opinião dos entrevistados sobre as caracteristicas mais importantes que deve possuir um
profissional que se forma atualmente 24% Visão e motivação, 16% Responsabilidade técnica, 12%
respondeu Lucidez de conhecimentos, 12% segurança profissional, 12% Compromisso social, 4%
Capacidade empreendedor e 12% todas as alternativas.
Na sua opinião, qual(is) a(s) característica(s) mais importante(s)
que um profissional que se forma no momento atual deve possuir?

Capacidade de
trabalho em
equipe
8%
Compromisso
social (inclui ética
profissional)
12%
Capacidade
empreendedora
(inclui criatividade)
4%

Todos
12%

Lucidez de
conhecimentos
12%
Segurança
profissional
12%

Responsabilidade
técnica
16%

Visão e motivação
(senso de missão)
24%

Ao analisar a pesquisa com egressos, pode-se perceber que há uma ótima credibilidade em
relação aos cursos oferecidos pela instituição e 94% dos ex-alunos pretendem cursar uma pósgraduação.

CONSIDERAÇÕES

Na atual pesquisa (2015) 48% dos egressos trabalham na área em que se formaram
porcentagem maior que os 33% constantes da pesquisa do ano de 2014. (Todos os cursos).
O índice de aprovação dos cursos da FFCL é de 71%, todos os entrevistados indicariam
algum curso oferecido pela instituição.
Pode-se perceber que há um grande número de ex-alunos que não cursaram nenhuma outra
graduação ou pós-graduação.

Em comparação a pesquisa referente a 2014, 22% cursavam pós-graduação, em 2015
verifica-se que apenas 10% cursam pós-graduação, houve uma retração, possivelmente devido a crise
financeira vivida no país, pois, muitas empresas da região demitiram funcionários.
Uma questão que ainda chama a atenção é a grande porcentagem de egressos que não cursam
nenhuma pós-graduação, mas existe um grande percentual (100%) que pretendem cursar. A FFCL
oferece vários cursos de pós-graduação em várias as áreas de formação, é interessante intensificar
divulgação dos mesmos, ao público em geral e aos egressos em particular.
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2.1

CU
URSO BACHAREL
LADO EM
M ADMIN
NISTRAÇ
ÇÃO
Connforme quesstionário aprresentado aaos alunos do
d curso de Bacharelado
B
o em Administração daa

Faculdade dde Filosofiaa Ciências e Letras de IItuverava ob
bteve-se o seguinte
s
resuultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 67%
6
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee e 23% concordam
m parcialmeente, 5% discordam
d
e 5% não avaliaram
m,
o
fo
oram exposttos de maneeira clara e eficiente.
e
demonstranndo que os objetivos

Quaanto ao deseenvolvimentto dos conteeúdos 65% concordam
m que favoreeceu a sua
aprendizageem e 25% concordam
c
parcialment
p
te, 5% disco
ordam e 5%
% não souberram avaliarr. Pode-se
perceber quue a discipliina foi ministrada com eficiência.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 63
3% respondderam que concordam
m
totalmente e 25% respponderam que
q concorrdam parciaalmente, 4%
% discordam
m e 8% não souberam
m
avaliar. O ggráfico dem
monstra que a bibliograffia indicadaa facilitou a aprendizageem.

Quaando pergunntado se fo
oi apresentaado o plano
o de ensino da discipliina, objetiv
vos, ementaa,
conteúdos, sistema dee avaliação
o e metodollogia 72% dos alunoss responderram que co
oncordavam
m
totalmente e 20% cooncordavam
m parcialmeente, 3% discordam
d
e 5% não souberam avaliar. A
apresentaçãão do Planoo de Ensino no Início ddo Curso esstá caracteriizada, demoonstrando que
q as açõess
da CPA e ddos Coordennadores mellhoraram esste quesito.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 72% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmentee e 20% con
ncordam paarcialmente,, 3% discorrdam e 5% não souberram avaliarr.
Professoress têm demonnstrado dom
mínio dos coonteúdos dee suas respectivas discipplinas.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 67% dos allunos afirm
mam que concordam
c
plenamentte e 24% concordam
m
parcialmentte, 4% disscordam e 5% não ssouberam avaliar.
a
Oss professorres têm inccentivado a
participaçãoo dos alunoos no desenv
volvimento dos respecttivos assuntos de sua diisciplina.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 66% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente e 222% conco
ordam parcialmente, 7%
% não fariaa e 5% nãoo
souberam aavaliar. A maioria
m
dos alunos
a
afirm
ma que fariaam outra dissciplina com
m o professo
or.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 67%
%
dos alunos responderaam de conco
ordam totalm
mente e 22% concordaam parcialm
mente, 5% discordam
d
e
6% não soouberam avvaliar. Confforme orienntação do Diretor
D
da FFCL,
F
Cooordenadoress e CPA oss
professoress têm apreseentado e discutido os reesultados daas avaliaçõees em sala dde aula.

Pergguntado se os
o alunos frrequentam a biblioteca para realizaarem consulltas, estudos e
pesquisas 662% afirmam
m que concordam plennamente e 28
8% afirmam
m que concoordam parciialmente,
5% não conncordam e 5%
5 não soub
beram respoonder. Os allunos têm recebido inccentivo paraa
frenquentarrem a bibliooteca.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
73% respndderam que concordam
m totalmentee e 20% co
oncordam parcialmentee, 3% disco
ordam e 4%
%
não souberram responder. A maiioria dos enntrevistados afirmam que o espaaço da Salaa de aula é
adequado à disciplina cursada.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 68%
% respondeeram que concordam
m totalmentte e 22% concordam
m
parcialmentte, 3% disccordam e 7%
7 não souuberam ou não
n quiseraam avaliar. A maioria dos alunoss
afirmam quue a bibliotteca possui livros em quantidadee suficiente para atendder as neceessidades doo
curso.

2.2

CUR
RSO DE LICENCIAT
L
TURA EM
M CIÊNCIA
AS BIOLOG
GICAS

Connforme queestionário apresentado
a
o aos aluno
os do cursso de Liceenciatura em
m Ciênciass
Biológicas da Faculdadde de Filoso
ofia Ciênciaas e Letras de
d Ituveravaa obteve-se o seguinte resultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 61%
6
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee e 31% co
oncordam pparcialmentte, 7% disccordam e 11% não sou
ube avaliarr,
o
fo
oram exposttos de maneeira clara e eficiente.
e
demonstranndo que os objetivos

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 59% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem e 32% concordam
c
parcialment
p
te, 8% disco
ordaram e 1% não soubberam avaliar.

A bibliografia indicada facilitou a aprendizag
gem para 61%
6
responnderam que concordam
m
totalmente e 32 responderam quee concordam
m parcialm
mente, 5% discordam
d
e 2% não so
ouberam ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentadoo no início do curso o plano
p
de ennsino da discciplina,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e meetodologia 65%
6
dos aluunos responderam que
concordavaam totalmennte e 28% co
oncordavam
m parcialmeente, 6% disscordaram e 1% não souberam
avaliar.

Pergguntado se o professor domina totaalmente os conteúdos 66%
6
dos aluunos respon
nderam que
concordam totalmente e 28% concordam parrcialmente, 5%
5 discordaram e 1% nnão soube ou
o não quis
responder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 62% dos allunos afirm
mam que concordam
c
plenamentte e 31% concordam
m
parcialmentte, 6% discoordaram e 1%
1 não soubberam avaliiar.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 62% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente e 277% concord
dam parcialmente, 9% discordaram
m e 2% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são ap
presentadoss e discutidoos em sala de
d aula 61%
%
dos alunos responderam
m de conco
ordam totalm
mente e 28%
% concordam
m parcialmeente, 9% discordam e
2% não souuberam respponder.

Pergguntado se os
o alunos frrequentam a biblioteca para realizaarem consulltas, estudos e
pesquisas 667% afirmam
m que concordam plennamente e 27
7% afirmam
m que concoordam parciialmente,
5% discorddaram e 1% não soube responder.
r

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
68% respndderam que concordam
m totalmentee e 26% co
oncordam parcialmentee, 5% disco
ordam e 1%
%
não soube oou não quis responder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quallidade e variedade suficcientes paraa atender as
necessidadees da discipplina, 69% responderam
m que conco
ordam totalm
mente e 26%
% concordam
parcialmentte, 4% discoordam e 1%
% discorda oou não soub
be responderr.

Pergguntado quaanto a adeq
quação dos llaboratórioss utilizados 64% dos allunos respo
onderam quee
concordam plenamentte e 25% concordam
c
parcialmen
nte, 5% disscordam e 6% não so
ouberam ouu
quiseram reesponder.

2.3

CUR
RSO BACH
HARELAD
DO EM CIÊ
ÊNCIAS CONTÁBEI
C
IS
Connforme quesstionário apresentado aaos alunos do
d curso Baacharelado eem Ciênciass Contábeiss,

da Faculdadde de Filosoofia Ciênciaas e Letras dde Ituveravaa, obteve-see o seguinte resultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 71%
7
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee e 22% con
ncordam parrcialmente, 3% discord
daram e 4%
% não soubeeram ou nãoo
do que os obbjetivos foraam expostoss de maneirra clara e efficiente.
quiseram reesponder; deemonstrand

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 67% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem e 25% concordam
c
parcialment
p
te, 4% disco
ordaram e 4%
4 não soubberam ou nãão quiseram
m
responder.

A biibliografia indicada
i
faccilitou a aprrendizagem para 67% responderam
r
m que conco
ordam
totalmente e 25% responderam qu
ue concordaam parcialm
mente, 3% diiscordaram e 5% não souberam
s
ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentadoo no início do curso o plano
p
de ennsino da discciplina,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e meetodologia 73%
7
dos aluunos responderam que
concordavaam totalmennte e 20% co
oncordavam
m parcialmeente, 2% disscordaram e 5% não souberam ou
não quiseraam respondeer.

7
dos aluunos respon
nderam que
Pergguntado se o professor domina totaalmente os conteúdos 77%
concordam totalmente e 17% concordam parrcialmente, 2%
2 não con
ncordam e 44% não soub
beram ou
não quiseraam respondeer.

Quaanto ao inceentivo do professor paraa a participaação dos alu
unos na disccussão de assuntos
tratados na classe 74%
% dos alunoss afirmam qque concord
dam plenameente e 19% concordam
m
parcialmentte, 3% discoordaram e 4%
4 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 70% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente e 211% concord
dam parcialmente, 4% discordaram
m e 5% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 72%
%
dos alunos responderaam de conco
ordam totalm
mente e 22% concordaam parcialm
mente, 2% discordaram
d
m
e 4% não soouberam ouu não quiserram respondder.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 663% afirmaam que concordam pleenamente e 28% afirm
mam que conncordam paarcialmentee,
4% não freqquentam e 5%
5 não sou
uberam ou nnão quiseram
m responderr.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
72% respndderam que concordam
m totalmentee e 24% co
oncordam parcialmentee, 1% disco
ordam e 3%
%
não souberaam ou não quiseram
q
reesponder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 72%
% respondeeram que concordam
m totalmentte e 20% concordam
m
parcialmentte, 2% discoordaram e 6%
6 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

2.4

CUR
RSO DE LICENCIAT
L
TURA PLE
ENA EM HISTÓRIA
H
A

Connforme quesstionário ap
presentado aaos alunos do curso de Licenciatu
tura Plena em
e Históriaa,
da Faculdadde de Filosoofia Ciênciaas e Letras dde Ituveravaa, obteve-see o seguinte resultado:

Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 83%
8
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee e 16% concordam
c
parcialmen
nte, 1% disscordaram, demonstran
ndo que oss
objetivos fooram exposttos de maneeira clara.

Quuanto ao desenvolvimen
nto dos contteúdos 81%
% concordam
m que favoreeceu a apren
ndizagem e
16% concord
dam parciallmente, 3% discordam discordaram
m.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 83
3% respondderam que concordam
m
totalmente e 16% responderam qu
ue concordaam parcialm
mente, 1% diiscordaram..

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
87% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte e 13% co
oncordavam
m parcialmeente.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 87% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmente e 12% concordam parrcialmente, 1% não con
ncordaram.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 85%
8
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 13% concordam
m
parcialmentte, 2% discoordaram.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 84% dos alunoss
responderam
m que conccordam totallmente, 14%
% concordam
m parcialmeente, 2% di scordaram.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 84%
%
dos alunos responderam
m de conco
ordam totalm
mente, 15% concordam
m parcialmennte, 1% disccordaram.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 883% afirmam
m que concordam plennamente, 14
4% afirmam
m que concorrdam parciaalmente, 3%
%
discordaram
m.

16. Frequento
o a bibliotecca para realizar
consultas,, estudos e pesquisas
0%

3%

14%

1 - Não Avaliáável
22 Discordo
3 - Concordo
Parcialmente
P

83%
8

4 - Concordo
Totalmente
T

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
80% respndderam que concordam
c
totalmente,
t
15% conco
ordam parcialmente, 5%
% discordarra.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 76
6% respondderam quee concordam
m totalmen
ente, 21% concordam
m
parcialmentte, 2% discoordaram e 1%
1 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

2.5

CUR
RSO LICE
ENCIATUR
RA PLENA
A EM LETR
RAS
Connforme quesstionário ap
presentado aaos alunos do
d curso dee Licenciatuura Plena em
m Letras, daa

Faculdade dde Filosofiaa Ciências e Letras de IItuverava, obteve-se
o
o seguinte
s
ressultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 68%
6
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee, 21% concordaram pparcialmente, 4% disco
ordaram e 7% não so
oube ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 69% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem, 21% concordaram
c
m parcialm
mente, 4% discordaram
m e 6% nnão souberam ou nãoo
quiseram reesponder.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 68
8% respondderam que concordam
m
totalmente, 22% respoonderam quee concordam
m parcialmeente, 4% discordaram e 6% não responderam
m
ou não soubberam respoonder.

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
74% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte, 16% co
oncordavam
m parcialmente, 3% disscordaram e 7% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

04
4. No início do
d curso, n os foi apressentado o plano
p
de EEnsino da disciplina,
d
co
ontendo ob
bjetivos, em
menta,
cconteúdos, sistema de avaliação e metodolo
ogia
7% 3%
1 - Não Avaliáve l
166%

2- Discordo
D
3 - Concordo
C
Parcialmente

74%

4 - Concordo
C
Totalmente

Pergguntado se o professor domina totaalmente os conteúdos 76%
7
dos aluunos respon
nderam que
concordam totalmente, 15% concordam parc ialmente, 3% discordarram e 6% nnão souberam
m ou não
quiseram reesponder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 73%
7
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 17% concordam
m
parcialmentte, 2% não concordaram
m e 7% nãoo souberam ou não quisseram respoonder.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 70% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente, 18 % concordam parcialm
mente, 5% discordaram
m e 7% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 72%
%
dos alunos responderaam de conco
ordam totalm
mente, 17%
% concordam
m parcialmeente, 4% disscordaram e
5% não souuberam ou não
n quiseram
m responderr.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 667% afirmam
m que concordam plennamente, 24
4% afirmam
m que concorrdam parciaalmente, 2%
%
discordaram
m e 7% não souberam ou
o não quis eram respon
nder.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
66% respndderam que concordam
c
totalmente,, 20% concordaram paarcialmente,, 9% discord
daram e 5%
%
não souberaam ou não quiseram
q
reesponder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 59%
% respondderam que concordam
m totalmentte, 31% concordaram
m
parcialmentte, 3% discoordaram e 7%
7 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se os labo
oratórios uutilizados pela
p
disciplina são aadequados quanto aoss
equipamenttos 45% dos
d
alunos concordarram totalmente, 24% concordarram parciallmente, 7%
%
discordaram
m e 24% não souberam
m ou não quiiseram respo
onder.

2.6

CUR
RSO DE LICENCIAT
L
TURA PLE
ENA EM MATEMÁ
M
TICA

Connforme queestionário apresentadoo aos alun
nos do cu
urso de Liicenciatura Plena em
m
Matemáticaa, da Facuuldade de Filosofia
F
C
Ciências e Letras de Ituverava, obteve-se o seguintee
resultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 72%
7
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee, 18% conccordam parccialmente, 2% discord
daram e 8%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 73% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem, 17% concordaram
c
m parcialm
mente, 2% discordaram
m e 8% nnão souberam ou nãoo
quiseram reesponder.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 73
3% respondderam que concordam
m
totalmente, 16% respoonderam quee concordam
m parcialmeente, 3% discordaram e 8% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
75% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte, 15% co
oncordavam
m parcialmente, 2% disscordaram e 8% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 75% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmentee, 15% conccordam parccialmente, 2% discord
daram e 8%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 74%
7
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 15% concordam
m
parcialmentte, 2% discoordaram e 9%
9 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 73% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente, 15 % concordam parcialm
mente, 4% discordaram
m e 8% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 72%
%
dos alunoss responderram de con
ncordaram totalmente, 18% con
ncordaram pparcialmentte, 2% nãoo
concordaram
m e 8% nãoo souberam ou não quisseram respo
onder.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 75% afirm
mam que concordaraam plenam
mente, 15%
% afirmaraam que concordaram
m
parcialmentte, 1% não concordaram
m e 9% nãoo souberam ou não quisseram respoonder.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
74% responnderam quee concordam
m totalmennte, 16% co
oncordaram parcialmennte, 1% disscordaram e
9% não souuberam ou não
n quiseeraam respondder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 73%
% respondderam que concordam
m totalmentte, 16% concordaram
m
parcialmentte, 2% discoordaram e 9%
9 nãou souuberam ou não
n quiseram respondeer.

2.7

CUR
RSO DE LICENCIAT
L
TURA EM
M PEDAGO
OGIA

Connforme quesstionário apresentado aaos alunos do
d curso de Licenciaturra Plena em
m Pedagogiaa,
da Faculdadde de Filosoofia Ciênciaas e Letras dde Ituveravaa, obteve-see o seguinte resultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 77%
7
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee, 17% con
ncordam paarcialmente,, 4% discordaram e 22% não sou
ube ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 75% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem, 19% concordaram
c
m parcialm
mente, 4% discordaram
m e 2% nnão souberam ou nãoo
quiseram reesponder.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 78
8% respondderam que concordam
m
totalmente, 17% respoonderam quee concordam
m parcialmeente, 3% discordaram e 2% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
81% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte, 14% co
oncordavam
m parcialmente, 3% disscordaram e 2% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 81% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmentee, 14% conccordam parccialmente, 3% discord
daram e 2%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 80%
8
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 15% concordam
m
parcialmentte, 3% discoordaram e 2%
2 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 75% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente, 177% concordam parcialm
mente, 5% discordaram
m e 3% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 76%
%
dos alunoss responderram de con
ncordaram totalmente, 17% con
ncordaram pparcialmentte, 4% nãoo
concordaram
m e 3% nãoo souberam ou não quisseram respo
onder.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 73% afirm
mam que concordaraam plenam
mente, 23%
% afirmaraam que concordaram
m
parcialmentte, 2% não concordaram
m e 2% nãoo souberam ou não quisseram respoonder.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
79% responnderam quee concordam
m totalmennte, 16% co
oncordaram parcialmennte, 3% disscordaram e
2% não souuberam ou não
n quiseeraam respondder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 78%
% respondderam que concordam
m totalmentte, 17% concordaram
m
parcialmentte, 2% discoordaram e 3%
3 nãou souuberam ou não
n quiseram respondeer.

2.8

CUR
RSO DE ENGENHAR
E
RIA CIVIL
L

Connforme quesstionário aprresentado aaos alunos do
d curso de Engenharia
E
a Civil, da Faculdade
F
dee
Filosofia Ciências e Leetras de Ituv
verava, obteeve-se o seg
guinte resulttado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 64%
6
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee, 23% conccordam parccialmente, 7% discord
daram e 6%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

d
mento dos conteúdos 60% con
ncordam qque favoreceu a suaa
Quaanto ao desenvolvim
aprendizageem, 25% concordaram
c
m parcialm
mente, 9% discordaram
m e 6% nnão souberam ou nãoo
quiseram reesponder.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 60
0% respondderam que concordam
m
totalmente, 25% respoonderam quee concordam
m parcialmeente, 7% discordaram e 8% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
73% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte, 16% co
oncordavam
m parcialmente, 5% disscordaram e 6% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 74% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmentee, 16% conccordam parccialmente, 5% discord
daram e 5%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 64%
6
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 24% concordam
m
parcialmentte, 6% discoordaram e 6%
6 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 65% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente, 19%
% concordaam parcialm
mente, 10% discordaram
m e 6% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 66%
%
dos alunoss responderram de con
ncordaram totalmente, 21% con
ncordaram pparcialmentte, 6% nãoo
concordaram
m e 7% nãoo souberam ou não quisseram respo
onder.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 61% afirm
mam que concordaraam plenam
mente, 29%
% afirmaraam que concordaram
m
parcialmentte, 4% não concordaram
m e 6% nãoo souberam ou não quisseram respoonder.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
69% responnderam quee concordam
m totalmennte, 20% co
oncordaram parcialmennte, 5% disscordaram e
6% não souuberam ou não
n quiseeraam respondder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 64%
% respondderam que concordam
m totalmentte, 24% concordaram
m
parcialmentte, 5% discoordaram e 7%
7 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

2.9

CUR
RSO DE ENGENHAR
E
RIA MECÂ
ÂNICA

Connforme queestionário apresentado
a
o aos aluno
os do cursso de Enggenharia Mecânica, daa
Faculdade dde Filosofiaa Ciências e Letras de IItuverava, obteve-se
o
o seguinte
s
ressultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 74%
7
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee, 18% conccordam parccialmente, 4% discord
daram e 4%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 72% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem, 19% concordaram
c
m parcialm
mente, 5% discordaram
m e 4% nnão souberam ou nãoo
quiseram reesponder.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 75
5% respondderam que concordam
m
totalmente, 17% respoonderam quee concordam
m parcialmeente, 3% discordaram e 5% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
81% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte, 13% co
oncordavam
m parcialmente, 1% disscordaram e 5% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 81% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmentee, 13% conccordam parccialmente, 2%
2 discordaaram e 4% não soube ou não quiss
responder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 78%
7
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 15% concordam
m
parcialmentte, 3% discoordaram e 4%
4 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 75% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente, 15 % concordam parcialm
mente, 5% discordaram
m e 5% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 77%
%
dos alunoss responderram de con
ncordaram totalmente, 16% con
ncordaram pparcialmentte, 2% nãoo
concordaram
m e 5% nãoo souberam ou não quisseram respo
onder.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 75% afirm
mam que concordaraam plenam
mente, 19%
% afirmaraam que concordaram
m
parcialmentte, 2% não concordaram
m e 4% nãoo souberam ou não quisseram respoonder.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
76% responnderam quee concordam
m totalmennte, 16% co
oncordaram parcialmennte, 3% disscordaram e
5% não souuberam ou não
n quiseeraam respondder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 75%
% respondderam que concordam
m totalmentte, 16% concordaram
m
parcialmentte, 3% discoordaram e 6%
6 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

2.10

CUR
RSO DE ENGENHAR
E
RIA DE PR
RODUÇÃO
O

Connforme queestionário apresentado
a
o aos aluno
os do cursso de Enggenharia dee Produçãoo,
Faculdade dde Filosofiaa Ciências e Letras de IItuverava, obteve-se
o
o seguinte
s
ressultado:
Pergguntado se os objetivo
os das discipplinas ficarram claros 71%
7
dos allunos responderam quee
concordam totalmentee, 19% conccordam parccialmente, 6%
6 discordaaram e 4% não soube ou não quiss
responder.

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos 69% con
ncordam qque favoreceu a suaa
aprendizageem, 20% concordaram
c
m parcialm
mente, 7% discordaram
m e 4% nnão souberam ou nãoo
quiseram reesponder.

A bbibliografia indicada facilitou
f
a aprendizagem para 71% respondderam que concordam
m
totalmente, 19% respoonderam quee concordam
m parcialmeente, 4% discordaram e 6% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Quaando pergunntado se foi apresentaado no iníciio do curso o plano dee ensino daa disciplinaa,
objetivos, eementa, connteúdos, sisttema de avaaliação e metodologia
m
77% dos allunos respo
onderam quee
concordavaam totalmennte, 15% co
oncordavam
m parcialmente, 4% disscordaram e 4% não souberam ouu
não quiseraam respondeer.

Pergguntado se o professor domina tottalmente os conteúdos 78% dos allunos respo
onderam quee
concordam totalmentee, 15% conccordam parccialmente, 3% discord
daram e 4%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

Quaanto ao inceentivo do professor
p
paara a particcipação dos alunos na discussão de assuntoss
tratados naa classe 77%
7
dos alunos
a
afirrmam que concordam
m plenameente, 15% concordam
m
parcialmentte, 4% discoordaram e 4%
4 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

Queestionados se fariam outra dissciplina lecionada peelo professsor 73% dos alunoss
responderam
m que conccordam totaalmente, 15 % concordam parcialm
mente, 7% discordaram
m e 5% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Pergguntado se os
o resultado
os das avaliaações são apresentadoss e discutidoos em sala de
d aula 74%
%
dos alunoss responderram de con
ncordaram totalmente, 17% con
ncordaram pparcialmentte, 4% nãoo
concordaram
m e 5% nãoo souberam ou não quisseram respo
onder.

Pergguntado se os alunoss frequentaam a biblio
oteca para realizarem
m consultas,, estudos e
pesquisas 63% afirm
mam que concordaraam plenam
mente, 27%
% afirmaraam que concordaram
m
parcialmentte, 3% não concordaram
m e 7% nãoo souberam ou não quisseram respoonder.

Pergguntado se o espaço fíísico da salla de aula é adequado ao desenvoolvimento da
d disciplinaa
72% responnderam quee concordam
m totalmennte, 22% co
oncordaram parcialmennte, 2% disscordaram e
4% não souuberam ou não
n quiseeraam respondder.

Queestionado see a bibliotecca possui livvros de quaalidade e varriedade sufi
ficientes parra atender ass
necessidadees da discciplina, 71%
% respondderam que concordam
m totalmentte, 20% concordaram
m
parcialmentte, 2% discoordaram e 7%
7 não soubberam ou nãão quiseram
m responderr.

2.11

CUR
RSO DE PEDAGOGIA EAD

A ppesquisa reaalizada com
m alunos dde graduaçãão EAD revelou que 82% afirm
mam que oss
objetivos daa disciplinaa ficaram claaros, 16% aafirmam quee concordam
m parcialmeente e 2% diiscordaram..

Quaanto ao desenvolvim
d
mento dos conteúdos do curso
o Pedagogiia EAD favoreceu
f
a
aprendizageem: 81% dos
d alunos responderaam que favoreceu totalmente, 117% respon
nderam quee
favoreceu pparcialmente e 2% disccordaram.

O pprofessor/tuttor domina totalmente os conteúd
dos relativo
os à discipliina, 93% do
os discentess
consideram
m que o sim;; 5% concorrdam parciaalmente, 1%
% discordam
m e 1% não ssoube avaliaar.

Quaanto ao dessenvolvimen
nto do pro grama, o professor/tu
p
tor, desenvvolve com coerência e
segurança. 87% dos discentes respondonde
r
eram que sim, 10% afirmaram de parcialmtente, 2%
%
responderam
m que discoordam e 1%
% soube respponder.

Quaanto a atuaçção do profeessor/tutorees tem incen
ntivado a paarticipação do aluno na discussãoo.
87% dos aalunos afirm
mam de sim, 9% dizzem concorrdar parciallmente, 1%
% acham qu
ue não tem
m
incentivo e 3% não quuis ou não so
oube responnder.

Quaanto a indicação de outtras obras bbibliograficaa. 72% dos entrevistaddos respondeeram que oss
professres indicam, 7%
7 afirmaram que cooncordam parciamente
p
e e 3% disscordaram e 18% nãoo
souberam oou não quiseeram resmponder.

Quaanto as avalliações da disciplina
d
s ãão coereness como as au
ulas dadas. 90% dos en
ntrevistadoss
responderam
m que sim e 10% conccordam parccialmente.

Pergguntado se o ambientte virtual dde aprendizzagem é adequado aoo desenvollvimento daa
disciplina, 87% dos discentes afirmaram
a
que é totaalmente adeequado e 111% respon
nderam quee
consideram
m parcialmennte adequad
do e 2% disccordaram.

Pergguntado se a bibliotecaa possui livrros em quallidade e varriedade sufiicientes para atender ass
necessidadees da disciiplina, 65%
% dos entreevistados reesponderam
m que sim, 3% respon
nderam quee
concordam parcialmennte, 9% disccordaram e 223% não responderam ou não quisseram respo
onder.

CONSIDE
ERAÇÕES

Pelaa analise daas respostas emitidas pelos disceentes do cu
urso de Peddagogia EA
AD, pode-see
verificar quue o curso esta atendendo grande pparte das ex
xpectativas.
Tutoores, platafforma Mood
dle, a propoosta pedagó
ógica propo
osta pela cooordenação do curso e
atividades oon line tem correspond
dido aos inteeresses dos alunos.
A aavaliação reealizada no ano de 20016 mostraa que houve um aumeento na sattisfação doss
educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A analise dos graficos resultante das pesquisas com os discentes dos cursos oferecidos pela
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava, pode-se perceber que as respostas dos
mesmos são bem parecidas quanto aos questionamentos.
Nota-se que objetivos, desenvolvimento, bibliografia, apresentação de ementa possuem
avaliações bem parecidas, bem como dominio da disciplina pelo professor, incentivo a participação
do aluno nos debates em sala de aula, como também fariam outra disciplina com o mesmo professor
avaliado.
Nestes iténs fica nitido a conscientização dos professores quanto ao seu papel e
responsabilidade frente a formação de um profissional seguro, crítico e ativo. Mostra também a
atuação responsável e coerente do diretor e dos coordenadores buscando constantemente a satisfação
dos educandos e a qualidade dos respectivos cursos.
Verifica-se mais uma vez, a melhora na avaliação da biblioteca, tanto em relação a
frequência, disponibilidade e qualidade do acervo, quanto ao atendimento das funcionárias.
A avaliação do ano de 2016 mostra uma melhora em todos os quesitos em relação ao ano
anterior.

3

AVA
ALIAÇÃO
O GERAL

Connforme quesstionário ap
presentado aos alunos dos cursos de Graduuação da Faaculdade dee
Filosofia Ciências e Leetras de Ituv
verava obtevve-se o segu
uinte resultaado:
m o projetto pedagógiico do currso que reaalizam 66%
%
Pergguntado aoos alunos se conhecem
responderam
m que conhhecem; 21%
% que conhhecem de fo
orma regular, 8% que cconhecem pouco
p
e 5%
%
não conheccem.

Questionaddo se o currso esta ateendendo as expectativaas 82% ressponderam afirmativam
mente; 12%
%
afirmaram qque regularrmente; 4% que atende pouco e 2%
% não quiserram ou não souberam responder.
r

Quaanto ao connhecimento do perfil pprofissionall proposto para o conncluinte do curso 75%
%
responderam
m que conhhecem; 18%
% afirmam que conheccem de form
ma regular,, 5% responderam quee
conhecem ppouco e 2%
% que não co
onhecem ouu não souberram respond
der.

Quaanto a faciliidade em conseguir esstágios e atividades sim
milares foraa da univerrsidade 40%
%
responderam
m afirmativvamente; 31
1% afirmam
m que há reegular facilidade; 20% consideram
m que existee
pouca possiibilidade e 9%
9 não sou
uberam ou nnão quiseram
m responderr.

Quaanto as ativiidades acadêmicas prevvistas no prrojeto pedag
gógico se attendem as necessidades
n
s
de preparáá-lo para atividade
a
profissionai
p
s 64% ressponderam que sim; 26% afirm
maram quee
regularmennte, 6% que atende pouco e 4% nãoo souberam
m ou não quiiseram respoonder.

Pergguntado see a coord
denação ddo curso atua satisffatoriamentte 68% responderam
m
afirmativam
mente; 21%
% que atuam
m regularmennte; 9% ressponderam que
q pouco atuam e 2%
% não soubee
ou não quiss responder..

Quaanto ao aceesso para portadores
p
de necessid
dades especciais, 56% responderaam que sãoo
ótimas; 33%
% afirmam que são bo
oas; 9% ressponderam que
q são reg
gulares e 2%
% não soub
beram o nãoo
quiseram reesponder.

ERAÇÕES
CONSIDE

Obsserva-se quue houve uma maior participaçãão dos educcandos, ressponderam com maiorr
autonomia e acreditanddo em sua participação
p
o no processso.
87% dos alunos connhecem o projeto pe dagógico e 93% afirrmam que o curso atende
a
suass
expectativaas para vida profissionaal.
89%
% dos educaandos consid
deram que a atuação do
o coordenad
dor é satisfaatória.
89%
% dos pesquuisados afirrmam que o acesso a portadores de necessiidades é ótiima ou boaa,
ainda faltam
m as demarccações paraa portadores de deficiên
ncia visual.
O nnúmero de educandoss que conhhecem o prrojeto pedaagógico meelhorou em relação ass
pesquisas anteriores, demonstraando que houve um
ma atuação
o esclareceedora por parte doss
coordenadoores e tam
mbém um ingteresse m
maior dos discentes em conheccer o Projeeto Políticoo
Pedagogicoo de seu currso.

Verifica-se tam
mbém uma ótima avaaliação dos coordenad
dores dos ccursos oferrecidos pelaa
FFCL.
3.1 BIBLIIOTECA

Queestionado soobre a biblio
oteca em geeral 63% affirmam que é ótima; 266% respond
deram que é
boa; 9% quue é regular e 2% não souberam ouu não quiserram respond
der.

Quaanto ao acerrvo disponív
vel 54% ressponderam que
q é ótimo
o, 34% afirm
maram que é bom; 10%
%
consideram
m regular, e 2%
2 acham ruim.
r

Quaanto ao atenndimento 67
7% afirmam
m que é ótim
mo, 24% responderam que é bom; 7% acham
m
regular e 2%
% avaliam como
c
ruim.

CONSIDE
ERAÇÕES FINAIS

Os ddiscentes attribuem umaa melhora nnos conceito
os sobre a Biblioteca.
B
89%
% responderram que de maneira
m
gerral a Bibliotteca é ótimaa ou boa.
88%
% consideram
m o acervo ótimo ou b om.
91%
% consideram
m o atendim
mento ótimoo ou bom.
Com
m estes daddos constata-se que a melhora no
n conceito
o geral da Biblioteca é contínuoo,
principalmeente no item
m atendimen
nto.
Estaa melhoria pode ser atribuída aos resulttados apresentados ppela CPA, pela açãoo,
participaçãoo em váriios congresssos (atuallização) e atuação da biblioteccária, consccientizandoo,
esclarecenddo, motivanndo e cap
pacitando ffuncionárioss e estagiáários, quannto á impo
ortância daa
função/conhhecimento/rrelação com
m alunos e pprofessores.

3.2

INT
TERNET

Quaanto ao acessso à intern
net e disponnibilidade dee terminais para uso 333% respond
deram que é
ótimo; 25%
% afirmaram
m que é bom
m; 25% achaam que é reg
gular e 17%
% considerarram ruins.

3.3

LAB
BORATÓR
RIOS

Quaanto aos labboratórios, perguntado
p
se são adeq
quados paraa fins didátiticos 49% responderam
m
que sim; 311% afirmaraam que são bons, 15% afirmaram que são reg
gulares e 5%
% não soubeeram ou nãoo
quiseram reesponder.

3.4

INS
STALAÇÕE
ES SANITÁRIAS

Em relação às instalaçõess sanitárias e adequação e limpezza 65% afiirmam que são ótimass,
26% responnderam que são boas; 7%
7 acharam
m regulares e 2% não so
oube ou nãoo quis respo
onder.

3.5

SER
RVIÇOS DE
D CÓPIAS
S/XEROX

Refe
ferente aos serviços
s
de cópias 46%
% responderram que é ótima;
ó
33% afirmaram que é bom
m;
14% acrediitam ser reggular e 7% acham
a
que é ruim.

3.6 CANTIINA
Referente a cantina 522% respond
deram que é ótima; 31% afirmaraam que é boom; 13% accreditam serr
regular e 4%
% acham quue é ruim.

CONSIDE
ERAÇÕES

Quaanto aos serrviços de Internet, Labooratório, Instalações Saanitárias, C
Cópias/Xerox
x e Cantinaa,
há uma meelhora na avvaliação geeral dos dis centes, emb
bora ainda existam poontos “cegos” quanto à
disponibiliddade de acesso a intern
net.
A biiblioteca addaptou o ballcão para m
melhor atendimento a caadeirantes.
Apeesar da mellhora do co
onceito refe
ferente aos laboratório
os há aindaa uma criticca quanto á
qualidade ddos equipam
mentos dispo
onibilizadoss.
As instalações sanitárias continuam
m com elevaado conceitto quanto á acessibiliidade e suaa
higiene.
A caantina obtevve uma mellhora em seuu conceito referente
r
á qualidade
q
e preço pratiicado. ////fooi
atendido a ssolicitação dos educandos e já estáá em funcio
onamento ou
utra cantinaa.
Toddas as inform
mações colh
hidas estão sendo trabaalhadas e in
nformadas aaos respectiivos setoress,
podendo affirmar que há
h uma consstante melhoora geral naa avaliação dos
d alunos.
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PÓS
S-GRADUA
AÇÃO GE
ERAL
A peesquisa reallizada com alunos de ppós-graduação EAD rev
velou que 1000% conhecem o

projeto peddagógico.

Quaanto à estrrutura curricular 83%
% dos alun
nos responderam quee sim, possui e 17%
%
responderam
m que possuui com muita frequênc ia.

Quaanto à prom
moção de attividades accadêmicas 50%
5
dos allunos respoonderam qu
ue sim, 33%
%
responderam
m que é proomovido com
m média freequência e 17% respon
nderam que não ocorrem
m.

Quaanto às posssibilidadess de intercââmbio com
m outras in
nstituições 333% afirm
mam que háá
possibilidadde de interrcâmbio, 50
0% respondderam que regularmen
nte há posssibilidades e 17% nãoo
souberam oou não quiseeram respon
nder.

Quaanto aos reccursos mateeriais para o projeto dee monograffia 100% doos alunos responderam
m
que possui material suficiente.

Quaanto a atuuação do coordenadoor 83% do
os alunos responderaam que attua sempree
satisfatóriam
mente e 17%
% respondeeram que atuua com muiita frequência.

Pergguntado se o programaa possui meecanismo para
p
avaliação de qualiidade, 33%
% dos alunoss
afirmaram que há e 333% respond
deram que hhá com mu
uita frequência, 17% reesponderam
m que possuui
com regulaar frequênciaa, 17% não responderaam ou não so
ouberam.

CONSIDE
ERAÇÕES

Pelaa analise daas respostass emitidas ppelos disceentes dos cu
ursos de Póós Graduaçção, pode-see
verificar quue os cursoss atendem ass expectativvas.
Tutoores, platafo
forma Mood
dle, a propoosta pedagóg
gica ofereciida pela cooordenação dos
d cursos e
atividades oon line tem correspond
dido aos inteeresses dos alunos.
Obsserva que o curso tem
m incentivaado a particcipação de alunos em
m viagens, eventos dee
inciação ciientifica, coongresso, simpósio
s
em
m outras IES
I
ou mesmo no C ongresso de
d Iniciaçãoo
Cientifica dda Fundaçãão Educacio
onal de Ituvverava, fato
o que cham
ma atenção em relação
o a pesquisaa
anterior, onnde os alunoos afirmavam
m que não hhavia este in
ncentivo.
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PES
SQUISA COM
C
PRO
OFESSORE
ES

Pergguntado sobbre o conheecimento ddo PDI: 14%
% afirmam que possui
ui ótimo con
nhecimentoo,
29% responnderam quee conhecem
m muito bem
m, 36% possuem bom
m conhecimeento, 7% afirmam
a
quee
possuem raazoável conhhecimento, 11% conheecem pouco e 3% não sabem
s
ou nãão quiseram
m responder..

DI: 14% afi
firmam que tem ótimaa
Quaanto a participação naa definiçãoo e elaboração do PD
participaçãoo;

28% afirmam
a
qu
ue possuem
m muito boaa participaçção; 29% aafirmam qu
ue tem boaa

participaçãoo, 11% afirrmam ter reg
gular particcipação, 11%
% responderam que tem
m pouca paarticipação e
7% não sabbem ou não quiseram reesponder.

Quaanto ao reelacionamen
nto dos prrofessores com seus coordenaddores de curso 75%
%
responderam
m que é ótim
ma, 21% affirmam que é muito bom
m, 4% o rellacionamentto é bom.

Queestionado soobre a relaçção com oss colegas dee trabalho 68%
6
dos prrofessores responderam
m
que é ótimaa, 25% responderam qu
ue é muito bboa e 7% ju
ulgam bom.

Quaanto ao aprroveitamento de seu p otencial no
o ambiente de trabalhoo, 25% afirrmam que é
Ótimo, 36%
% responderram que é muito
m
boa, 339% disseram
m que é bom
m seu aprovveitamento.

c
seus seervidores, 39%
3
respon
nderam que é ótima, 43
3% afirmam
m
Quanto à ppreocupaçãoo da FFCL com
que é muito boa e 14% dos proffessores ressponderam que
q é boa, 4% não sab
abem o u nãão quiseram
m
responder.

Quaanto ao connhecimento do estatutoo, regimento
os e a estru
utura adminnistrativa daa FFCL, 7%
%
dos professsores respoonderam qu
ue possuem
m ótimo con
nhecimento
o, 25% quee possuem muito bom
m
conhecimennto; 32% teem bom con
nhecimento;; 18% possu
uem regularr conhecimeento razoáv
vel e 7% nãoo
sabem ou nnão quiseram
m responderr.

Pergguntado sobbre a motivação paraa o trabalho
o 35% doss professorees respondeeram que a
motivação é ótima, 500% respondeeram que têêm muito bo
oa motivaçãão e 13% coonsideram que
q têm boaa
motivação e 2% considdera regularr.

11. Sua motivvação parra o trabalho.
0% 2%

1- Ru
uim
13%
2- Re
egular

35%

3- Bo
om

50%

4- Muito Bom

Quaanto ao trabbalho em eq
quipe 29% dos professores respo
onderam ótim
imo, 46% responderam
m
que é muitoo boa; 25% que é boa.

Perguntadoo como avallia o apoio às
à atividadees didáticas,, 21% respo
onderam quee o apoio é ótimo; 46%
%
dos professsores responnderam quee avaliam ccomo muito
o bom o apoio e 18% afirmam seer bom, 7%
%
afirmam ser regular, 4%
% afirmam que é ruim
m e 4% não souberam
s
ou
u não quiserram responder.

Pergguntado com
mo avaliam
m o apoio para elaborração/redaçção de proj etos de pesquisa 11%
%
responderam
m que é ótim
ma, 18% av
valiam com
mo muito boaa; 36% afirm
mam que é boa, 14% afirmam
a
quee
é razoável, 7% afirma que é ruim e 18% não souberam ou
o não quiseeram responnder.

Queestionados como
c
avaliam as ativiidades de extensão,
e
18
8% respondderam que são ótimass;
18% respoonderam quue são muitto boas; 322% dos prrofessores responderam
r
m que são boas; 14%
%
afirmaram qque é razoáável, 4% afirrma que é ruuim e 14% não souberaam respondder.

Pergguntado sobbre o grau de conheciimento sobrre as decisõ
ões e/ou m
modificaçõess feitas peloo
Conselho de Adminiistração Su
uperior 7%
% dos proffessores responderam que posssuem ótimoo
conhecimennto; 18% responderam
m que possuuem muito bom conh
hecimento; 225% respon
nderam quee
possuem boom conheciimento, 36%
% possuem regular con
nhecimento; 11% afirm
mam que é ruim o grauu
de conhecim
mento e 3%
% não respon
nderam ou nnão souberaam respondeer.

CONSIDE
ERAÇÕES

Podde-se verificcar que exiiste um ótim
mo relacionamento en
ntre professsores e desstes com oss
coordenadoores dos currsos da FFC
CL.
Perccebe-se quee ainda há alguns proofessores qu
ue desconh
hecem o PD
DI, emboraa tenha sidoo
disponibilizzado a todos os docentees pela interrnet e exem
mplar impressso na bibliooteca.
Ficaa claro que os professo
ores possueem consciên
ncia da preocupação dda instituiçãão com seuss
funcionárioos e também
m afirmam elevado
e
grauu de motivaação para o trabalho.
t
Avaaliam de foorma positiiva o apoioo que receebem da FF
FCL para elaboração//redação dee
projetos de pesquisa e bolsas de estudo para ffamiliares.

Quanto ao grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações realizadas pelo
Conselho de Administração Superior mostrou uma pequena melhora em relação às pesquisas
anteriores, mas ainda, há um grupo que ainda afirma ter pouco conhecimento.
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PESQUISA COM SERVIDORES

Perguntado como avaliam o grau de conhecimento sobre o PDI da FFCL 18% dos servidores
responderam que não sabem, 9% afirmam que é ruim, 19% responderam que possuem conhecimento
regular, 18% responderam que possuem bom conhecimento; 18% afirmaram que possuem muito
bom conhecimento e 18% responderam que possuem ótimo conhecimento do PDI.

01. Como você avalia o seu grau de conhecimento sobre o
Plano de desenvolvimento Institucional (PDI) da FFCL?
1- Ruim
9%
18%

2- Regular
19%

3- Bom
4- Muito Bom

18%

18%
18%

5- Ótimo
0- Não sei responder/não se
aplica

Perguntado como avaliam o grau de participação na definição e elaboração do PDI, 9%
responderam que a participação é ruim, 37% responderam que possuem razoável participação; 9%
responderam que têm boa participação; 18% responderam que possuem muito boa participação e
27% responderam que possuem ótima participação.

02. Como você avalia o seu grau de participação
na definição e elaboração do PDI?
0%

1- Ruim
9%
2- Regular

27%
3- Bom
37%

4- Muito Bom
5- Ótimo

18%
9%

0- Não sei responder/não
se aplica

Perguntado sobre a relação com o superior imediato (coordenador) 37% dos servidores
responderam que é muito bom o relacionamento, 18% responderam que possuem bom
relacionamento; 9% responderam que o relacionamento é regular, 36% responderam que não sabem
ou não quiseram responder.

03. Sua relação com seu superior imediato.
0%

1- Ruim
9%
2- Regular

36%

18%

3- Bom
4- Muito Bom
5- Ótimo

0%

37%

0- Não sei
responder/não se aplica

Perguntado sobre qual a relação com os colegas de trabalho, 18% dos servidores responderam
que é muito bom; 37% responderam que é bom; 9% afirma que é regular, 36% responderam que não
sabem ou não quiseram responder.

04. Sua relação com seus colegas de trabalho.
0%

1- Ruim
9%
2- Regular

36%

3- Bom
37%

4- Muito Bom
5- Ótimo

0%

18%

0- Não sei
responder/não se aplica

Quanto ao aproveitamento do potencial no ambiente de trabalho 36% dos funcionários
responderam que é muito bom; 37% responderam que é bom; 9% afirmaram que é regular; 18%
responderam que não sabem ou não quiseram responder.

05. O aproveitamento de seu potencial no
ambiente de trabalho.
0%

1- Ruim
9%

18%

2- Regular

0%
3- Bom
37%
36%

4- Muito Bom
5- Ótimo
0- Não sei responder/não
se aplica

Perguntado sobre o conhecimento do estatuto, regimento e a estrutura administrativa da
FFCL, 18% dos funcionários responderam que possuem regular conhecimento, 18% disseram que
possuem muito bom conhecimento, 46% afirmaram que têm bom conhecimento, 18% não soube ou
não quis responder.

09. Seu conhecimento sobre o estatuto,
regimentos e a estrutura administrativa da FFCL.
0%
1- Ruim
18%

18%
2- Regular

0%
3- Bom
4- Muito Bom

18%

5- Ótimo
46%

0- Não sei responder/não
se aplica

Perguntado sobre a motivação para o trabalho 9% dos servidores responderam que é
muito boa, 46% responderam que é boa; 18% responderam que é regular e 27% responderam que
não sabem ou não quiseram responder.

11. Sua motivação para o trabalho.
0%

1- Ruim
18%

27%

2- Regular
3- Bom
4- Muito Bom

0%
9%

5- Ótimo
46%
0- Não sei
responder/não se aplica

Questionados sobre a política de qualificação e requalificação profissional 9% responderam
que não sabem; 9% afirmam que é ótima, 18% afirmam que é muito boa; 46% responderam que é
boa, 18% afirmam que é regular a política de qualificação ou requalificação da FFCL.

12. A política de qualificação e requalificação
profissional da faculdade.
0%
9%

1- Ruim
18%

2- Regular

9%
3- Bom
4- Muito Bom

18%

5- Ótimo
46%
0- Não sei responder/não
se aplica

Perguntado quanto ao grau de conhecimento sobre as decisões e/ou modificações feitas pelo
Conselho de Administração Superior 18% responderam que possuem conhecimento regular; 46%
responderam que têm bom conhecimento; 36% responderam que possuem ótimo conhecimento.

16. Qual é o seu grau de conhecimento sobre as
decisões e/ou modificações de regimento feitas pela
Administração?
0% 0%

1- Ruim
18%

36%

2- Regular
3- Bom
4- Muito Bom
5- Ótimo

0%

46%
0- Não sei
responder/não se aplica

CONSIDERAÇÕES
Pela analise dos dados da pesquisa pode-se perceber que ainda existe grande parcela dos
servidores que não possuem conhecimento/participação sobre o PDI, estatuto, regimento e estrutura
administrativa da FFCL. Mesmo assim a atual pesquisa apresenta uma melhora quanto ao
conhecimento dos referidos documentos e/ou políticas adotadas pela instituição.
Quanto ao relacionamento com o superior imediato/coordenador houve um grande número de
servidores que deixaram de responder, quanto ao relacionamento com os colegas de trabalho
verifica-se que há um ótimo relacionamento.
Constata-se uma melhora na motivação para o trabalho, percebe-se uma melhora quanto à
opinião sobre a política de qualificação ou requalificação da FFCL, como também sobre decisões
e/ou modificações feitas pelo Conselho de Administração Superior.
É interessante que a direção da faculdade disponibilize meios para que os servidores que
ainda não possuem conhecimento da estrutura administrativa da FFCL os adquiram, e assim possam
participar desta comunidade. É preciso analisar qual motivo levou uma ligeira queda a relação dos
funcionários com seus chefes e/ou coordenadores.
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PESQUISA COM EMPRESAS
O questionário foi respondido por empresas da cidade de Ituverava e região. Sendo que 53%

possuem conhecimento da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ituverava e 84% conhecem os
cursos nela ministrados.
Dessas empresas 100% já contrataram aluno da FFCL. 86% do departamento de pessoal das
empresas pesquisadas afirmam que os alunos/funcionários atendem suas expectativas, possuem
características condizentes com a função exercida, 71% creditam o desempenho à formação na
instituição e 100% a indicaria como uma faculdade de bom nível.
Perguntado se conhece a Instituição de Ensino FFCL (Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras de Ituverava) e os cursos oferecidos, 57% dos entrevistados responderam que sim e 43%
responderam que não conhecem a Instituição e 86% afirmam que conhecem os cursos oferecidos.

O(a) Sr(a) conhece a Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Ituverava - FFCL?

Não
43%
Sim
57%

Quanto aos cursos oferecidos 86% afirmaram que conhecem e 14% responderam que
desconhece.

Conhece os cursos que são ministrados?
Não
14%

Sim
86%

Perguntado se já contratou ex-alunos ou alunos dos cursos de graduação oferecidos pela
FFCL, 100% dos entrevistados responderam que sim.

O(a) Sr(a) já contratou um aluno
da FFCL?
Não
0%

Sim
100%

Perguntado se o aluno/funcionário possui características condizentes com a função exercida,
86% responderam que sim e 14% responderam não.

O(a) aluno/funcionário possui
características condizentes com
a funçao exercida?
Não
14%

Sim
86%

Perguntado se credita o desempenho do funcionário à formação da FFCL, 71% responderam
que é sim e 29% responderam não.

O(a) Sr(a) credita o desempenho do
aluno/funcionario à FFCL?
Não
29%

Sim
71%

Perguntado se indicaria a FFCL como uma Instituição de Ensino Superior de bom nível,
100% responderam que sim, indicariam.

O Sr(a) indicaria a FFCL como
uma faculdade de bom nível?

Sim
100%

Perguntado qual o curso superior é mais interessante para a área de seus negócios, obteve-se a
seguinte resposta 43% Administração de Empresas, 14% Matemática, 15% Administração e
Enfermagem, 14% Técnico em Enfermagem e Radiologia e 14% Gestão e Comércio. O Curso de
Administração de Empresas continua com a maior aceitação, conforme interesse das empresas.

Em seu ramo de atv comercial, qual
curso superior é mais interessante?
Matemática
14%

gestão de
comércio
14%

Adm e
Enfermagem
e Radiologia
14%

Adm
43%

Adm e
Enfermagem
15%

CONSIDERAÇÕES
Em comparação a pesquisa de 2014 pode-se verificar que houve uma manutenção na
avaliação das empresas, o número de empresas que contratam alunos oriundos da FFCL, índice
novamente alcançado (100%).
Nem todos entrevistados conhecem a instituição, os cursos oferecidos, a maioria dos
entrevistados indicariam a FFCL como uma faculdade de bom nível. Percebe-se que o Logo da
FFCL ainda é desconhecido, quando se fala da Fundação Educacional de Ituverava, as pessoas
conhecem mais.
As pesquisas demonstram que a Instituição Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Ituverava continua crescendo, com ótima credibilidade e sua marca/logo precisa ser mais divulgado
para empresários e/ou chefes de departamento pessoal das empresas e sociedade civil.
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OUVIDORIA FFCL
A criação e divulgação da Ouvidoria FFCL teve ótima aceitação, pode-se afirmar que a

mesma possui credibilidade crescente entre alunos e público em geral.
Contatos com a instituição através desta ferramenta desde sua criação é ótimo, todos, ou seja,
100% foram respondidos de maneira satisfatória, quanto ao tempo, clareza, precisão e concisão das
respostas.
As pessoas que utilizaram esta ferramenta se mostraram satisfeitas quanto ao retorno que
tiveram.
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BALANÇO PATRIMONIAL
De acordo com o Balanço da Fundação Educacional de Ituverava, a FFCL apresentou um

superávit no ano de 2015. Este comportamento estava previsto no PDI.

