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1 - INTRODUÇÃO

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO
Mantida: Faculdades Integradas do Norte de Minas – FUNORTE – código 5592 - ICG 3
Mantenedora: Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS - código 1509
Instituição Privada (Faculdade) - sem fins lucrativos
Montes Claros – Minas Gerais

1.2 COMPOSIÇÃO DA CPA

NOME

SEGMENTO QUE REPRESENTA

Pedro de Almeida Souza*

Docente

Árlen Almeida Duarte de Souza

Docente

Leila Alves Durães

Técnico-Administrativo

Márcio Alan Custódio

Técnico-Administrativo

Vicente Paulo da Silva Júnior

Discente

Belmiton Alves Lima

Discente

Jaqueline Rodrigues Ruas Oliveira

Sociedade Civil

*Coordenador da CPA

1.3 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
Desde o ano 2000 a Associação Educativa do Brasil – SOEBRAS, mantenedora das Faculdades
Integradas do Norte de Minas – FUNORTE vem intensificando seu processo de expansão, através
de inúmeras parcerias firmadas com setores produtivos de outros municípios do Norte de Minas e
de outras regiões do Brasil. Razão esta pela qual se tornou necessária a mudança do nome original
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Sociedade Educativa de Montes Claros - SOEMOC para Sociedade Educativa do Brasil - SOEBRAS
que sofreu nova alteração em 2006 com o advento do novo código civil passando a ser uma
associação.
As Faculdades Integradas do Norte de Minas, mantida pela ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASILSOEBRAS, sediadas no município de Montes Claros, são credenciadas pela Portaria n° 881, de 19
de novembro de 2008. Convém destacar que o ato de credenciamento da FUNORTE é resultante
da aprovação de unificação das seguintes IES: Instituto Nacional de Desenvolvimento do Ensino
Superior (2316), Instituto Superior de Educação de Montes Claros (ISEMOC) (2612), Instituto
Tecnológico Regional (2900), Centro Regional de Estudos em Ciências Humanas (1069), e das
Faculdades de Ciências Biológicas e da Saúde (2993). Neste ato foram declaradas extintas as
supracitadas IES, assumindo a FUNORTE a responsabilidade integral pelos cursos em
funcionamento e regularmente autorizados nas instituições unificadas. Assim, a FUNORTE possui
hoje os seguintes cursos de graduação: Serviço Social, Administração, Geografia, História,
Pedagogia, Letras Português e Espanhol, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia
Biomédica, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Biomedicina-Imagenologia, Comunicação
Social com habilitação em Jornalismo, Farmácia, Zootecnia, Psicologia, Direito e Medicina
Veterinária. Possui Pós-graduação nas áreas de Pedagogia, Farmácia e Engenharias.
Montes Claros, município sede da FUNORTE é o pólo econômico, comercial, cultural e industrial
dessa região, que é composta por 42 municípios integrados à área do Polígono da Secas.
Segundo análise do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de MG - IDENE, o índice de
desenvolvimento humano (IDH) médio da região é de 0,658, sendo 0,719 nas demais regiões do
Estado. Poucos municípios tem IDH entre 0,700 e 0,800, o que faz realçar a expressiva
necessidade de iniciativas que visem a melhoria da qualidade de vida da população desta região.
Diante destes indicativos sociais, não é surpresa que a taxa média de analfabetismo na região seja
de 29%, em muito superior à média do Estado, de 12%. Entre os 100 municípios que
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apresentaram o pior índice de exclusão em 2000 no Estado de Minas Gerais, 90 deles estão
localizados no Norte de Minas Gerais e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri (POCHMANN;
AMORIM, 2003).
Frente a esses dados sócio-econômicos citados, Montes Claros tem se destacado como um dos
mais importantes centros educacionais do país, aonde sólidas instituições de educação superior
vêm cumprindo importante papel na formação de profissionais capacitados nas mais diferentes
áreas do conhecimento, assim contribuindo para a inclusão social na região Norte, Nordeste e
Noroeste de Minas Gerais (Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Urucuia) e estendendo sua influência
até o sul do Estado da Bahia.
A Missão da FUNORTE é produzir e disseminar conhecimento nos diversos campos do saber,
contribuindo para o exercício da cidadania, preparando profissionais competentes para o mercado
de trabalho e melhorando a sociedade, mediante formação humanista, crítica e reflexiva.
Os Valores da FUNORTE consistem em: A QUALIDADE na prestação dos serviços; ÉTICA
aplicada a todas as relações; RESPEITO a diversidade humana, cultural e a natureza; INOVAÇÃO e
criatividade subordinadas a ética; SUSTENTABILIDADE, no sentido de que todas as ações
necessárias a implementação das faculdades levem em conta o equilíbrio financeiro e a capacidade
gerencial da própria instituição; DIÁLOGO como principal ferramenta na resolução de conflitos e
problemas com vista ao alcance de soluções justas.
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1.4

ASPECTOS LEGAIS - INDICADORES DE

QUALIDADE
Faculdades Integradas do Norte de Minas - Recredenciamento - IGC 3
CURSO

SITUAÇÃO LEGAL

ENADE

CC

CPC

Administração

Reconhecido - Port. 461, de 2012

3

4

2

Serviço Social

Renovado Reconhecido - Port. 821, de
2013

3

4

3

Direito

Reconhecido -

2

4

SC

Engenharia Civil

Renovado Reconhecimento - Port. 286,
2014

2

4

3

Engenharia de Alimentos

Reconhecido - Port. 327, de 2014

-

3

SC

Engenharia Biomédica

Autorizado – Port. 875, de 2007

-

3

-

Engenharia Mecânica

Autorizado - Port. 744, de 2014

-

4

-

Engenharia Elétrica

Autorizado - Port. 720, de 2014

-

3

-

Psicologia

Renovado Reconhecido – Port. 705, de
2013

3

3

3

Farmácia

Renovado Reconhecimento – Port. 821,
de 2013

2

4

3

Medicina Veterinária

Renovado Reconhecido – Port. 821, de
2013

3

4

3

Biomedicina Imagenologia

Autorizado – Port. 874, de 2007

-

-

-

Pedagogia

Reconhecido – Port. 485, de 2014

3

4

3

Letras Português e Espanhol

Reconhecido – Port. 736, de 2014

2

4

SC

Geografia

Reconhecido – Port. 759, de 2006

-

-

-

História

Reconhecido – Port. 759, de 2006

-

-

-

Renov. Reconhecido – Port. 697, de
2013

4

4

3

Autorizado – Port.
dezembro de 2007

-

-

-

Comunicação
Jornalismo
Zootecnia

Social

-

1.056,

21

de

Fonte: Dados coletados - FUNORTE. 2016
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CC - Conceito de Curso - MEC
Administração

Letras
Comunicação
Social
Pedagogia
Medicina
Veterinária

4
3
2
1
0

Serviço Social
Direito
Engenahria Civil
Série1
Engenharia de
Alimentos

Engenharia
Biomédica
Engenharia
Psicologia
Mecânica
Engenharia Elétrica

Farmácia

ENADE
Administração
Direito

Letras

4
3
2
1
0

Comunicação Social

Serviço Social

Engenahria Civil
Série1
Psicologia

Pedagogia

Farmácia
Medicina
Veterinária
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CPC - Conceito Preliminar de Curso - MEC
Administração

3

Letras

Comunicação Social

2

Serviço Social

1

Engenahria Civil

0

Série1

Pedagogia
Medicina Veterinária

Psicologia
Farmácia

2 - SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS
AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS
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SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS

DIMENSÕES SINAES

AÇÕES REALIZADAS EM 2012

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2013

AÇÕES REALIZADAS EM 2013

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2014

1 - A MISSÃO E O PDI

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.
Houve atualização do Regimento
Interno da IES.
Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.
Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI.

Aditamento
do
PDI,
com
atualização do Plano para os
próximos 5 anos.
Manter
e
fortalecer
a
publicitação da missão e PDI.
Encaminhar para todos os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI.

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.

Manter e fortalecer a divulgação
da missão e PDI, através do site
Institucional.

Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.

Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI,
como: Legislação, Indicadores de
desempenho, Qualidade, Gestão
Prática Educativa etc.
Reformulação do site com as
informações atualizadas sobre a
IES.

Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
de
Docentes
Estruturantes; NAE/Núcleo de
Acadêmicos
Estruturantes
e
NFE/Núcleo
de
Funcionários
Estruturantes com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.

Criação de manuais - pela
Diretoria Acadêmica - com todas
as informações para o corpo
Docente e Discente.

9

Comissão Própria de Avaliação – CPA
e-mail: pedro.almeida@funorte.edu.br
Telefone: (38) 2101-9298

FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE de MINAS
Credenciada pela Portaria nº 881 de 19 de novembro de 2008

2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E
A EXTENSÃO

Na Semana do Acolhimento houve
a apresentação aos discentes e
técnicos
administrativos
os
respectivos diretores, que fizeram
uma
explanação
sobre
os
trabalhos realizados.
O site da FUNORTE foi utilizado
com
maior
frequência
para
divulgação de Editais e atividades
realizadas pelo Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Além do site, foram feitas
chamadas da publicação dos
Editais de Pesquisa e Extensão nos
murais de comunicação interna
nas Unidades da IES e ainda no
Jornal o Norte de Circulação na
cidade.
Houve melhoria na divulgação da
produção acadêmica em todas as
Unidades,
utilizando-se
os
informativos Internos e Site da
IES.
Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.
Houve a implementação do Plano
Diretor de Gestão da Diretoria de
Pesquisa.
Foram implementadas Melhorias
no Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP da IES, com capacitação dos
membros e membros de outros
Comitês, em parceria com a
UNIMONTES,
e
há
ainda

Revitalizar
política
de
benefício/incentivo aos docentes
que publicam textos científicos
em revistas Qualis/Capes.
Implantação do Centro de
Pesquisa em Ciências Biológicas
e da Saúde (CPCBS).
Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da
Saúde em parceria com a
UNIMONTES.
Fortalecimento do Programa de
capacitação para professores
orientadores do Núcleo de
Trabalho de Conclusão de Curso
– NTCC.
Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria
com
o
governo
municipal
em
relação
às
atividades de extensão para
diversas
comunidades,
abordando aspectos da saúde,
esporte e educação.

Houve melhoria na divulgação dos
editais e da produção acadêmica
em todas as Unidades, utilizandose os informativos Internos e Site
da IES.

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos
aos
docentes que publicam textos
científicos
em
revistas
Qualis/Capes.

Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.

Implantação
do
Centro
de
Pesquisa em Ciências Biológicas e
da Saúde (CPCBS).

Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.

Implementação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.
Fortalecimento do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.

Foi implementado o CIVA Comissão
de
Inspeção
de
Verificação de Aprendizagem com o objetivo de melhorar a
qualidade das Provas (em parceria
com o NDE).
Foi realizado vários PDDs - Plano
de Desenvolvimento Docente.
Programa de Extensão Caravana
da Educação em parceria com
Escola Públicas e Privadas.
Várias Coordenações de Cursos
implementaram o planejamento
das
atividades
extra-classe

Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
da saúde, esporte e educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
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atendimento de demanda externa
à IES.
Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.
Houve
fortalecimento
dos
Programas PROINOVA E PRÓCIÊNCIA.
Fortalecimento das Ligas Médicas,
que fazem parceria com outras IES
para oferta de cursos e palestras
de interesse da Comunidade
Acadêmica.
Houve a manutenção dos Projetos
de Extensão já existentes.
Programa de Extensão Caravana
da Educação.
3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe
para divulgação das ações de
Responsabilidade Social.
Houve a continuidade dos Projetos
de
Extensão,
ligados
à
Responsabilidade
Social,
Ambiental e que envolvem a
Comunidade local.
Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.
Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Aquisição de novos equipamentos

Otimizar a política institucional
de marketing e comunicação.
Divulgação no site da Funorte,
em salas de aula, nos murais e
informativos internos.
Melhoria na acessibilidade para
Portadores
de
Necessidades
Especiais em todas as Unidades.
Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização de atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.

(viagens
e
visitas
técnicas,
jornadas, seminários etc).

preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.

Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

Apresentação pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe
para divulgação das ações de
Responsabilidade Social.

Otimizar a política institucional de
marketing e comunicação, através
de uma melhor divulgação no site
da Funorte, em salas de aula, nos
murais e informativos internos.

Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.
Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,

Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar ativamente nos eventos
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para
o
CEMED
e
Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.

Participar
ativamente
nos
eventos sociais de apoio as
comunidades carentes – como
parceiros – promovidos por
outras Instituições.

com atendimento gratuito
população de baixa renda.

À

Lançamento
do
Edital
da
Coordenação de Extensão para os
diversos Cursos da IES.

sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
Através da Diretoria de Relações
Institucionais,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES
e informações relevantes para a
comunidade acadêmica – O”
FUNORTE INFORMA”.
Ampliação dos links de acesso à
internet
nas
Unidades,
melhorando assim o acesso à
internet nos laboratórios de
Informática
e
setores
de
atendimento ao estudante.
Houve
uma
política
de
aproximação do Site com os
Cursos, em que há incentivo a
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos e
setores, a respeito da IES e
cursos.
A redação do Jornal “O Norte” de
circulação
no
município
foi

Criação
do
Jornal
interno
(mensal) - “Plugado”.
Reestruturação da Ouvidoria da
IES eliminando as Urnas físicas e
criação das Urnas digitais. –
Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar
a
publicação
semanal de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos Cursos,
no site e no Jornal O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT e
os demais setores da IES, com o
objetivo
de
melhorar
a
comunicação interna e externa –
divisão de funções.

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES
e informações relevantes para a
comunidade acadêmica –
A
Semana.
Ampliação dos links de acesso à
internet
nas
Unidades,
melhorando assim o acesso à
internet nos laboratórios de
Informática
e
setores
de
atendimento ao estudante.
Houve
uma
política
de
aproximação do Site, Jornal
interno e Jornal local com os
diversos Cursos, incentivando as
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos,
acadêmicos e setores, a respeito

Reestruturação da Ouvidoria da
IES eliminando as Urnas físicas e
criação das Urnas digitais. –
Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno e no Jornal
externo O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT
os demais setores da IES, com
objetivo
de
melhorar
comunicação interna e externa
divisão de funções.

e
o
a
–

Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
12
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transferida para uma das Unidades
da
IES,
fazendo
assim
aproximação do mesmo com a
Comunidade
Acadêmica,
principalmente
do curso de
Jornalismo.

5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Foi dado início à divulgação, para
o corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.
Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e
classificação por processo seletivo.

da IES e atividades desenvolvidas
pelos cursos.
A equipe de MKT e Comunicação
foi ampliada e melhor assistida
pela Diretoria, criando uma melhor
relacionamento com os diversos
setores
da
comunidade
acadêmica,
Instituições
e
sociedade em geral.

Continuidade nas atividades de
divulgação dos Planos de Cargos
e Salários Docente e Técnicoadministrativo.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento Docente e de
Gestores de Cursos.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos.
Implementação
das
Novas
Políticas de RH.
Implantação do novo sistema de
ponto eletrônico (digital).
Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.

Foi dado início à divulgação, para
o corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.
Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação

Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento
Pessoal)
para
melhor
atendimento
das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Implantação do novo sistema de
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e
divulgação
de
edital
e
classificação por processo seletivo.

ponto eletrônico (digital).
Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Houve reengenharia dos processos
Institucionais.
Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.
Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

Tornar obrigatória a entrega do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no ato da matrícula.

Houve reengenharia dos processos
Institucionais nos diversos setores
da IES: Secretaria, SAE etc.

Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.

Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.

Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE
–
para
acompanhamento
sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).

Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Apresentação
do
Organograma para o NAE - Núcleo
de
Acadêmicos Estruturantes,
Coordenadores e Funcionários.
Foram
adquiridos
novos
equipamentos para o audiovisual:
Caixas de som, Data show e

de
de
as
na

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site da
IES.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE –
para
acompanhamento
sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
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computadores.

Criação do Manual do Funcionário
com
todas
as
informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também direitos x deveres.
Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Modernização do Laboratório de
Anatomia
e
Laboratório
Morfofuncional.
Modernização de um laboratório
de
informática.
Foi feita a manutenção da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água
e
pintura;
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.
Criação
do
Laboratório
de
Desenho Técnico.
Melhoria da sala dos professores.
Climatização das salas de tutoria.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.
Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.
Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras acolchoadas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.

Modernização do Laboratório de
Gastronomia e Cosmetologia.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Modernização dos laboratórios de
informática.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Foi feita a manutenção da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água
e
pintura;
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.
Criação
do
Laboratório
Desenho Técnico.

de

Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras
acolchoadas
ou
ergonômicas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.

Melhoria da sala dos professores e
15
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Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.

da Cantina dos funcionários.

na

Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.

Criação de espaço para Centros
Acadêmicos da IES.
Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.

Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.

Compra de impressora para a
Biblioteca,
informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.

Construção
de
Unidade São Luiz.

Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.
Construção
de
Unidade São Luiz.

auditório

Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.

auditório

Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.
Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

na

Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.
Compra
de
impressora
e
equipamento de controle de saída
para a Biblioteca, informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.
Reestruturação da subestação do
Campus JK, Campus São Norberto
e Campus Amazonas com o
16
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objetivo de aumento de demanda
de carga para Climatização de
todas as salas.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e
divulgação das ações de avaliação
institucional.
Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.
Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.
Encontro
do
Programa
de
Capacitação
Docente
e
de
Gestores de Curso tratou, entre
outros, do tema “Avaliação”.

Realização do I Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs das IES da mesma
mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.
Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE,
NAE e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização da Metaavaliação
(processo contínuo) após a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento
das deficiências da CPA e do
processo avaliativo.
Reformulação do questionário
CPA e da Avaliação interna
Cursos e, também, da seleção
amostra dos representantes
corpo docente, discentes

da
de
da
do
e

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e
divulgação das ações de avaliação
institucional.

Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.
Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.

Realização do I Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs das
IES da mesma mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.
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funcionários, para feedback.

9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi
criado
um
formulário
direcionado aos concluintes de
cada cursos, como forma de
conseguir
informações
importantes
sobre
futuros
egressos, como impressões sobre
a sua formação e área de interesse
em educação continuada.
Coleta de informações com os
concluintes de todos os cursos da
IES, a partir do formulário
supracitado.
O Serviço de Atendimento ao

Implantação do NAEX (Núcleo de
Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação
do NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema
de matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os

Encontro
do
Programa
de
Capacitação
Docente
e
de
Gestores de Curso tratou, entre
outros, do tema “Avaliação”.

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi
criado
e
aplicado
um
formulário
direcionado
aos
concluintes dos diversos cursos,
como
forma
de
conseguir
informações importantes sobre os
futuros
egressos,
como
impressões sobre a sua formação
e área de interesse em educação
continuada.
O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o

Reformulação do questionário
CPA e da Avaliação interna
Cursos e, também, da seleção
amostra dos representantes
corpo
docente,
discentes
funcionários, para feedback.

da
de
da
do
e

Criação do NAQUE - Núcleo
Avaliação,
Qualidade
Estratégica. Será implantado
implementado em todas as IES
Grupo.

de
e
e
do

Implantação do NAEX (Núcleo de
Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
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Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para
otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.
O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes.
Foram realizados os
Universitários Internos.

I

cursos, com o
implementação
participativa.

objetivo da
da
gestão

atendimento da Secretaria, para
otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.

Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes - Setor Gestão de
Benefícios.

Jogos

Foram realizados os II Jogos
Universitários
Internos
e
implementado
um
melhor
acolhimento aos calouros.
10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com participação no grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.
Reestruturação dos processos da
Diretoria
Administrativa
em

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com
participação
no
grupo
garantidor – para contração de
19
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Ensino superior.
Modernização da gama de cursos
a serem oferecidas pela IES, com
o objetivo de atendimento às
novas demandas da sociedade e
do mercado.

relação ao controle dos custos,
setor
de
compras,
controle
orçamentário
e
folha
de
pagamento.
Foram
feitos
investimentos
significativos em relação
a
manutenção e ampliação Predial,
compra de equipamentos para
laboratórios e construção de um
Hospital Modelo da área integrada
da saúde: Hospital das Clínicas.
Aquisição de novas IES na região e
em
outros
Estados
para
fortalecimento da rede do Grupo.

bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.
Modernização da gama de cursos
superiores
a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.
Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.
Reengenharia nos processos em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução
das não-conformidades e elevação
do nível de satisfação do corpo
discente e colaboradores.
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SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS

DIMENSÕES SINAES

AÇÕES REALIZADAS EM 2013

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2014

AÇÕES REALIZADAS EM 2014

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2015

1 - A MISSÃO E O PDI

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.

Manter e fortalecer a divulgação
da missão e PDI, através do site
Institucional.

Foram colocados banners com a
missão da IES em todas as
Unidades em locais estratégicos.

Manter e fortalecer a divulgação
da missão e PDI, através do site
Institucional.

Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.

Encaminhar para todos os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a
ser utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.

Houve
o
fortalecimento
do
Núcleo Acadêmico Estruturante
(NAE), atuando, entre outros, na
disseminação, entre os demais
estudantes,
das
informações
institucionais, como PDI e Missão
da IES.

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.

Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI,
como: Legislação, Indicadores de
desempenho, Qualidade, Gestão
Prática Educativa etc.
Reformulação do site com as
informações atualizadas sobre a
IES.
Criação de manuais - pela
Diretoria Acadêmica - com todas
as informações para o corpo
Docente e Discente.

Fortalecimento dos Núcleos:
NDE/Núcleo
de
Docentes
Estruturantes; NAE/Núcleo de
Acadêmicos
Estruturantes
e
NFE/Núcleo
de
Funcionários
Estruturantes com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.

Cursos de aperfeiçoamento para
Coordenadores
de
curso,
Professores,
Gestores
e
Administrativo,
abordando
aspectos importantes do PDI,
como: Legislação, Indicadores de
desempenho, Qualidade, Gestão
Prática Educativa, Atendimento
etc.
Reformulação do site com as
informações atualizadas sobre a
IES.
Criação de manuais - pela
Diretoria
Acadêmica
e
Administrativa - com todas as
informações para o corpo Docente
e Discente.

Criar o espaço na Biblioteca: Sua
Instituição em destaque (com
todos
os
documentos
Institucionais: relatórios
CPA,
Manuais
do
corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos
/ Português.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
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NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E
A EXTENSÃO

Houve melhoria na divulgação dos
editais e da produção acadêmica
em todas as Unidades, utilizandose os informativos Internos e Site
da IES.

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos
aos
docentes que publicam textos
científicos
em
revistas
Qualis/Capes.

Houve melhoria na divulgação dos
editais e da produção acadêmica
em todas as Unidades, utilizandose os informativos Internos e Site
da IES.

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos
aos
docentes que publicam textos
científicos
em
revistas
Qualis/Capes.

Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.

Implantação do Centro de
Pesquisa em Ciências Biológicas
e da Saúde (CPCBS).

Foi
realizado
o
Seminário
Integrado de Pesquisa e Iniciação
Científica, conforme previsto.

Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.

Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.

Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da
Saúde em parceria com a
UNIMONTES.
Fortalecimento do Programa de
capacitação para professores
orientadores do Núcleo de
Trabalho de Conclusão de Curso
– NTCC.

Foram implementadas melhorias
no Núcleo de Trabalho de
Conclusão de Curso – NTCC, com
implantação do mesmo em todas
as Unidades da IES.

Fortalecimento do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.

Foi implementado o CIVA Comissão
de
Inspeção
de
Verificação de Aprendizagem com o objetivo de melhorar a
qualidade das Provas (em parceria
com o NDE).

Ampliação do PROCIÊNCIA.

Foi implementado o CIVA Comissão
de
Inspeção
de
Verificação de Aprendizagem com o objetivo de melhorar a
qualidade das Provas (em parceria
com o NDE).
Foi realizado vários PDDs - Plano
de Desenvolvimento Docente.
Programa de Extensão Caravana
da Educação em parceria com
Escola Públicas e Privadas.

Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria
com
o
governo
municipal
em
relação
às
atividades de extensão para
diversas
comunidades,
abordando aspectos da saúde,
esporte e educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo

Foi realizado vários PDDs - Plano
de Desenvolvimento Docente.
Várias Coordenações de Cursos
implementaram o planejamento
das
atividades
extra-classe
(viagens
e
visitas
técnicas,

Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
da saúde, esporte e educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
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Várias Coordenações de Cursos
implementaram o planejamento
das
atividades
extra-classe
(viagens
e
visitas
técnicas,
jornadas, seminários etc).
Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe
para divulgação das ações de
Responsabilidade Social.
Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.
Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.

de Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Apresentação pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.

Otimizar a política institucional
de marketing e comunicação,
através
de
uma
melhor
divulgação no site da Funorte,
em salas de aula, nos murais e
informativos internos.
Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização de atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar
ativamente
nos
eventos sociais de apoio as
comunidades carentes – como

jornadas, seminários etc).

Aprendizagem no modelo ENADE.

Foram implementados cursos de
elaboração
de
questões
de
avaliação do conhecimento - para
docentes da IES – com o objetivo
de melhoria da qualidade e
preparação para o modelo do
ENADE.

Apresentação pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.

Maior utilização dos meios de
comunicação que a IES dispõe
para divulgação das ações de
Responsabilidade Social.

Otimizar a política institucional de
marketing e comunicação, através
de uma melhor divulgação no site
da Funorte, em salas de aula, nos
murais e informativos internos.

Manutenção da Política de oferta
de bolsas de estudos.
Ampliação das áreas médicas
atendidas pelo CEMED e Campus
Amazonas.
Ampliação dos atendimentos no
Núcleo de Prática Jurídica – NPJ,
com atendimento gratuito À
população de baixa renda.

Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
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Lançamento
do
Edital
da
Coordenação de Extensão para os
diversos Cursos da IES.

parceiros – promovidos por
outras Instituições: Exércitos,
Polícia
Militar,
Prefeituras,
FIEMG, ACI etc.

Lançamento
do
Edital
da
Coordenação de Extensão para os
diversos Cursos da IES.

Através
do
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

Através da Diretoria de Relações
Institucionais,
buscar
novas
parcerias e convênios para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES
e informações relevantes para a
comunidade acadêmica – A
Semana.
Ampliação dos links de acesso à
internet
nas
Unidades,
melhorando assim o acesso à
internet nos laboratórios de
Informática
e
setores
de
atendimento ao estudante.
Houve
uma
política
de
aproximação do Site, Jornal
interno e Jornal local com os
diversos Cursos, incentivando as
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos,
acadêmicos e setores, a respeito
da IES e atividades desenvolvidas

Reestruturação da Ouvidoria da
IES eliminando as Urnas físicas e
criação das Urnas digitais. –
Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar
a
publicação
semanal de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos Cursos
- no site, no Jornal interno e no
Jornal externo O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT e
os demais setores da IES, com o
objetivo
de
melhorar
a
comunicação interna e externa –
divisão de funções.
Reestruturação dos diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(SAE, Secretaria e Gestão de
benefícios,
Departamento

Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.

Reestruturação do Site da IES.
Criação do informativo interno
para divulgação das ações da IES
e informações relevantes para a
comunidade acadêmica –
A
Semana.
Ampliação dos links de acesso à
internet
nas
Unidades,
melhorando assim o acesso à
internet nos laboratórios de
Informática
e
setores
de
atendimento ao estudante.
Houve
uma
política
de
aproximação do Site, Jornal
interno e Jornal local com os
diversos Cursos, incentivando as
publicações de notícias enviadas
pelos Coordenadores dos cursos,
acadêmicos e setores, a respeito
da IES e atividades desenvolvidas

Reestruturação da Ouvidoria da
IES implementando as Urnas
físicas e criação das Urnas digitais.
– Modernização da Ouvidoria.
Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno e no Jornal
externo O Norte.
Sinergia entre a equipe de MKT
os demais setores da IES, com
objetivo
de
melhorar
comunicação interna e externa
divisão de funções.

e
o
a
–

Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento
Pessoal)
para
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pelos cursos.
A equipe de MKT e Comunicação
foi ampliada e melhor assistida
pela Diretoria, criando uma melhor
relacionamento com os diversos
setores
da
comunidade
acadêmica,
Instituições
e
sociedade em geral.

5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Foi dado início à divulgação, para
o corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.
Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e

Pessoal)
para
melhor
atendimento das demandas dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores e sociedade em
geral.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos
e Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o
CSC - Centro de Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Implantação do novo sistema de
ponto eletrônico (digital).

pelos cursos.
A equipe de MKT e Comunicação
foi ampliada e melhor assistida
pela Diretoria, criando uma melhor
relacionamento com os diversos
setores
da
comunidade
acadêmica,
Instituições
e
sociedade em geral.

Foi dado início à divulgação, para
o corpo docente e pessoal técnicoadministrativo, dos Planos de
Cargos e Salários, através de
reuniões para apresentação do
mesmo,
disponibilização
para
consultas no setor responsável
(D.P.).
Implantação do sistema de Ponto
Eletrônico às normas do Ministério
do Trabalho.
Foram realizados mais Encontros
do Programa de Desenvolvimento
Docente e de Gestores de Cursos,
conforme previsto do Calendário
Acadêmico.
Houve a sistematização dos
processos de contratação de
quadro de pessoal, com publicação
e
divulgação
de
edital
e

melhor
atendimento
das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.
Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.
Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
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classificação por processo seletivo.

classificação por processo seletivo.
Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.

Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

Implantação da ferramenta de
avaliação de desempenho de
funcionários para atendimento as
solicitações de vagas internas na
IES.

6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Houve reengenharia dos processos
Institucionais nos diversos setores
da IES: Secretaria, SAE etc.
Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.
Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Apresentação
do
Organograma para o NAE - Núcleo
de Acadêmicos
Estruturantes,
Coordenadores e Funcionários.
Foram
adquiridos
novos
equipamentos para o audiovisual:
Caixas de som, Data show e
computadores.

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site
da IES.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE
–
para
acompanhamento
sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Criação

do

Manual

do

PCS.

Houve reengenharia dos processos
Institucionais nos diversos setores
da IES: Secretaria, SAE etc.
Foi feita versão digital (CD) do
Manual do Acadêmico e do
Professor.
Readequação do Organograma da
IES de modo a otimizar as
atividades.
Apresentação
do
Organograma para o NAE - Núcleo
de
Acadêmicos Estruturantes,
Coordenadores e Funcionários.
Foram
adquiridos
novos
equipamentos para o audiovisual:
Caixas de som, Data show e
computadores.

de
de
as
na

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site da
IES.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.
Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE –
para
acompanhamento
sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Criação do Manual do Funcionário
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7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
desempenho de sua função e também - direitos x deveres.

com
todas
as
informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também direitos x deveres.

Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

Modernização do Laboratório de
Gastronomia e Cosmetologia.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Modernização do Laboratório de
Gastronomia e Cosmetologia.

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

Modernização dos laboratórios de
informática.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Modernização dos laboratórios de
informática.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Foi feita a manutenção da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água
e
pintura;
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.
Criação
do
Laboratório
Desenho Técnico.

de

Instalação em todas as salas e
laboratórios de ar condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras
acolchoadas
ou
ergonômicas.

Foi feita a manutenção da
Cobertura do Prédio 1 e da
Biblioteca: Telhados, escoamento
água e pintura.
Foi feita a reforma da Quadra
externa para Curso Educação
Física.
Construção de novas salas de aula.

Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para

Instalação em todas as salas e

Finalização da instalação em todas
as salas e laboratórios de ar
condicionados.
Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras
acolchoadas
ou
ergonômicas.
Elaboração,

aprovação

e
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Melhoria da sala dos professores e
da Cantina dos funcionários.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.
Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.
Construção
de
Unidade São Luiz.

auditório

na

ampliação de salas de aulas.

laboratórios de ar condicionados.

Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.

Criação
do
Laboratório
Desenho Técnico.

Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.

de

Melhoria da sala dos professores e
da Cantina dos funcionários.
Readequação
do
espaço
da
Secretaria Acadêmica, incluindo
atendimento,
escrituração
e
arquivo.

Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.
Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.
Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

Reengenharia do arquivo da IES,
para otimização dos trabalhos de
arquivo e consulta aos mesmos.
Instalação de elevador na Unidade
São Norberto.

Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.
Compra
de
impressora
e
equipamento de controle de saída
para a Biblioteca, informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.

Construção
de
Unidade São Luiz.

auditório

na

Ampliação do acervo da biblioteca,
incluindo periódicos científicos
indexados.
Compra
de
impressora
e
equipamento de controle de saída
para a Biblioteca, informatizando
totalmente
o
sistema
de
empréstimo.
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Reestruturação da subestação do
Campus JK, Campus São Norberto
e Campus Amazonas com o
objetivo de aumento de demanda
de carga para Climatização de
todas as salas.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e
divulgação das ações de avaliação
institucional.

Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicosadministrativos foram atualizados.
Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de

Melhoria
da
segurança
das
Unidades com instalação de
câmeras de segurança.
Reestruturação da subestação do
Campus JK, Campus São Norberto
e Campus Amazonas com o
objetivo de aumento de demanda
de carga para Climatização de
todas as salas.

Realização do I Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs das IES da mesma
mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE,
NAE e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização da Metaavaliação
(processo contínuo) após a
próxima
Autoavaliação

Houve o fortalecimento dos
Núcleos Docentes Estruturantes,
Núcleos Acadêmicos Estruturantes
e os Núcleos de Funcionários
Estruturantes como aliados no
processo de sensibilização e
divulgação das ações de avaliação
institucional.
Realização do I Encontro das CPAs
da Rede SOEBRAS, visando a troca
de experiência entre as CPAs das
IES da mesma mantenedora.
Houve
ações
isoladas
de
metaavaliação que indicou a
necessidade de readequação dos
instrumentos
de
Avaliação
aplicados aos Docentes e técnicosadministrativos.
Questionários
de
avaliação
aplicados aos Docente e técnicos-

Realização do II Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando a
troca de experiência entre as CPAs
das IES da mesma mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.
Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
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cursos.
Encontro
do
Programa
de
Capacitação
Docente
e
de
Gestores de Curso tratou, entre
outros, do tema “Avaliação”.

institucional para saneamento
das deficiências da CPA e do
processo avaliativo.
Reformulação do questionário
CPA e da Avaliação interna
Cursos e, também, da seleção
amostra dos representantes
corpo docente, discentes
funcionários, para feedback.

da
de
da
do
e

administrativos foram atualizados.

avaliativo.

Elaboração de nova proposta de
questionário de autoavaliação de
cursos.

Reformulação do questionário da
CPA - conforme novo instrumento
do MEC - e da Avaliação interna de
Cursos e, também, da seleção da
amostra dos representantes do
corpo
docente,
discentes
e
funcionários, para feedback.

Encontro
do
Programa
de
Capacitação
Docente
e
de
Gestores de Curso tratou, entre
outros, do tema “Avaliação”.

Aperfeiçoamento do NAQUE Núcleo de Avaliação, Qualidade e
Estratégica.

Criação do NAQUE - Núcleo de
Avaliação,
Qualidade
e
Estratégica. Será implantado e
implementado em todas as IES
do Grupo.

9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi
criado
e
aplicado
um
formulário
direcionado
aos
concluintes dos diversos cursos,
como
forma
de
conseguir
informações importantes sobre os
futuros
egressos,
como
impressões sobre a sua formação
e área de interesse em educação
continuada.

Implantação do NAEX (Núcleo de
Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação
do NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema
de matrícula online.

Formulação/aprovação da Política
de Atendimento aos Egressos.
Foi
criado
e
aplicado
um
formulário
direcionado
aos
concluintes dos diversos cursos,
como
forma
de
conseguir
informações importantes sobre os
futuros
egressos,
como
impressões sobre a sua formação
e área de interesse em educação
continuada.

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
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O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para
otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.

10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

O Serviço de Atendimento ao
Estudante foi unificado com o
atendimento da Secretaria, para
otimização do atendimento ao
estudante, que agora acontece em
um só lugar.
O
sistema
acadêmico
foi
reorganizado de modo que alguns
documentos dos estudantes (como
declarações e históricos) sejam
emitidos de imediato, diminuindo
espera por prazos.
Criação de um link no site da IES
para cadastro e acompanhamento
do crescimento profissional do exaluno, entre outros.

O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes - Setor Gestão de
Benefícios.

O setor do FIES e PROUNI foi
reestruturado com ampliação do
espaço físico e funcionários para
melhor
atendimento
aos
estudantes - Setor Gestão de
Benefícios.

Foram realizados os II Jogos
Universitários
Internos
e
implementado
um
melhor
acolhimento aos calouros.

Foram realizados os II Jogos
Universitários
Internos
e
implementado
um
melhor
acolhimento aos calouros.

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.

Implementação
de
um
planejamento estratégico para
nortear as ações financeiras da
IES.

Criação da Empresa Júnior.
Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
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Reestruturação dos processos da
Diretoria
Administrativa
em
relação ao controle dos custos,
setor
de
compras,
controle
orçamentário
e
folha
de
pagamento.
Foram
feitos
investimentos
significativos em relação
a
manutenção e ampliação Predial,
compra de equipamentos para
laboratórios e construção de um
Hospital Modelo da área integrada
da saúde: Hospital das Clínicas.
Aquisição de novas IES na região e
em
outros
Estados
para
fortalecimento da rede do Grupo.

Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com participação no grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.
Modernização da gama de cursos
superiores a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos
para a sociedade e fidelização
para o ingresso nas IES.

Reestruturação dos processos da
Diretoria
Administrativa
em
relação ao controle dos custos,
setor
de
compras,
controle
orçamentário
e
folha
de
pagamento.
Foram
feitos
investimentos
significativos em relação
a
manutenção e ampliação Predial,
compra de equipamentos para
laboratórios e construção de um
Hospital Modelo da área integrada
da saúde: Hospital das Clínicas.
Aquisição de novas IES na região e
em
outros
Estados
para
fortalecimento da rede do Grupo.

Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com
participação
no
grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.
Modernização da gama de cursos
superiores
a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
ingresso nas IES.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.

Reengenharia nos processos em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução
das
não-conformidades
e
elevação do nível de satisfação
do
corpo
discente
e
colaboradores.

Reengenharia nos processos em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução
das não-conformidades e elevação
do nível de satisfação do corpo
discente e colaboradores.
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SÍNTESE HISTÓRICA DOS RESULTADOS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS INTERNOS E EXTERNOS

DIMENSÕES SINAES

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2015

AÇÕES REALIZADAS EM 2015

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2016

1 - A MISSÃO E O PDI

Manter e fortalecer a divulgação
da missão e PDI, através do site
Institucional.

Foram desenvolvidas ações de
divulgação da missão e PDI,
através da afixação de banners
em
locais
estratégicos
e
disponibilidade do
PDI no
"Espaço
Legal"
criado
na
Biblioteca.

Manter e fortalecer a divulgação
da missão e PDI, através do site
Institucional,
e
Calendário
Acadêmico.

EIXO 2

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno A SEMANA.
Criar o espaço na Biblioteca: Sua
Instituição em destaque (com
todos
os
documentos
Institucionais: relatórios CPA,
Manuais
do
corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos
/ Português.

O Informativo INFORME está
sendo o meio que - junto com o
nosso site - divulga para todos os
acadêmicos as ações relativas ao
PDI.
O Informativo INFORME está
sendo o meio que - junto com o
nosso site - divulga para todos os
acadêmicos as ações relativas ao
PDI.
O NDE, NAE e NFE já é uma
realidade na IES. Realizamos
várias reuniões para discussão
sobre os documentos da IES

AÇÕES REALIZADAS EM 2016

Encaminhar
para
todos
os
acadêmicos,
funcionários
e
Professores uma release – de
forma
sistemática
com
periodicidade mensal – sobre
aspectos importantes do PDI. O
instrumento de comunicação a ser
utilizado será o Informativo
interno INFORME.
Reestruturar
o
espaço
na
Biblioteca: Sua Instituição em
destaque
(com
todos
os
documentos
Institucionais:
relatórios CPA, Manuais do corpo
Docente/Discente/Funcionários,
PPC dos Cursos e PDI da IES).
Utilizar textos integrantes do PDI
para discussão na Disciplina
Leitura e Interpretação de Textos
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/ Português.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.

2 - A POLÍTICA PARA O
ENSINO, A PESQUISA E
A EXTENSÃO

Revitalizar
política
de
benefícios/incentivos
aos
docentes que publicam textos
científicos
em
revistas
Qualis/Capes.
Implantação
do
Mestrado
Profissional em Ciências da Saúde
em parceria com a UNIMONTES.

EIXO 3

Fortalecimento do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Ampliação do PROCIÊNCIA.
Parceria com o governo municipal
em relação às atividades de

Foi entregue para todos os
acadêmicos
o
Calendário
Acadêmico - com o Planejamento
de todas as atividades mensais e impresso a Missão da IES.

O Mestrado Profissional em
Ciências da Saúde em parceria
com a UNIMONTES está em
desenvolvimento.
Foram
desenvolvidas
várias
capacitações para professores
orientadores do Núcleo de
Trabalho de Conclusão de Curso
– NTCC.
Foram
desenvolvidas
várias
parcerias - destacando a parceria
SEBRAE - para potencialização
das atividades de Extensão.
O NAQUE foi institucionalizado e
representa o balizador de todas
as nossas ações para controle
dos indicadores de qualidade

Instalar banners da Missão da IES
em vários pontos de acesso dos
acadêmicos.
Fortalecimento
dos
Núcleos:
NDE/Núcleo
Docente
Estruturante;
NAE/Núcleo
Acadêmico
Estruturante
e
NFE/Núcleo
Funcionário
Estruturante com o objetivo também - de discussão sobre os
documentos da IES.
Implementar
a
política
de
incentivo
ao
Mestrado
/
Doutorado nas áreas de carência.
Reestruturação do Programa de
capacitação
para
professores
orientadores
do
Núcleo
de
Trabalho de Conclusão de Curso –
NTCC.
Fortalecimento da parceria com o
SEBRAE em relação às atividades
de
extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
de Empreendedorismo e Negócios
de Impacto Social.
Consolidação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
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extensão
para
diversas
comunidades, abordando aspectos
da saúde, esporte e educação.
Implantação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação e Qualidade na
Educação, com o objetivo de
acompanhamento dos Calouros e
Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Apresentação pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.

INEP: CPC, IGC, ENADE etc.
Através
de
normativas
da
Diretoria Acadêmicas, todas as
Coordenações de Curso atuaram
no planejamento de atividades
extra-classe.

Acadêmicos
através
de
Nivelamento de conteúdos e
preparação para Verificação de
Aprendizagem no modelo ENADE.
Cumprimento pela Coordenação
de todos os Cursos de um
programa de atividade extraclasse (viagens e visitas técnicas,
jornadas,
seminários
etc),
objetivando a contextualização e
enriquecimento dos conteúdos
desenvolvidos.
Planejar e aplicar um Programa de
treinamento
de
todos
os
Professores
da
IES
em
metodologias ativas, com impacto
- também - no sistema de
avalição.
Criação e aplicação de um Projeto
Integrador
de
competências,
objetivando-se
o
empreendedorismo, a inovação e a
contextualização
dos
conhecimentos interdisciplinares
adquiridos pelos Acadêmicos.
Fortalecimento do tripé Ensino /
Pesquisa e Extensão, através de
Eventos de mobilização de toda a
comunidade acadêmica.
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3 - RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA IES

EIXO 2

Otimizar a política institucional de
marketing e comunicação, através
de uma melhor divulgação no site
da Funorte, em salas de aula, nos
murais e informativos internos.
Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
Através
da
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.

A Gerência de Comunicação e
MKT
da
IES
teve
uma
reestruturação significativa em
relação à RH e Plano de Ação,
que potencializou as ações de
comunicação.
A Ação Saúde - em parceria com
diversas Escolas e Instituições da
cidade e região - significou um
Evento de grande impacto na
comunidade.
Novos
parceiros
foram
sensibilizados para a busca de
oportunidades de estágios e
empregos para os acadêmicos da
IES.

Otimizar a parceria com o SEBRAE
no desenvolvimento de Projetos
de Empreendedorismo e Negócios
de Impacto Social.
Ampliar
os
eventos
de
atendimento
à
comunidade
carente,
através
da
potencialização
de
atividades
complementares
e
interdisciplinares dos diversos
cursos da IES.
Participar ativamente nos eventos
sociais de apoio as comunidades
carentes – como parceiros –
promovidos
por
outras
Instituições: Exércitos, Polícia
Militar, Prefeituras, FIEMG, ACI
etc.
Através
da
Assessoria
de
Comunicação,
buscar
novas
parcerias
e
convênios
para
estágios e empregos para os
acadêmicos da IES.
Planejar a creche FUNORTINHA
para atendimento à comunidade
interna
e
externa
carente,
facilitando a realização da jornada
de
trabalho
das
famílias
envolvidas.
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4 - A COMUNICAÇÃO
COM A SOCIEDADE

EIXO 3

Reestruturação da Ouvidoria da
IES implementando as Urnas
físicas e criação das Urnas digitais.
– Modernização da Ouvidoria.

Foram disponibilizadas em locais
estratégicos - ex: Biblioteca,
Secretaria, Recepção - Urnas
para feedback dos alunos.

Reestruturação da Ouvidoria da
IES implementando as Urnas
físicas e criação das Urnas digitais.
– Modernização da Ouvidoria.

Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno e no Jornal
externo O Norte.

O Jornal interno - INFORME - e o
Site atuaram com publicações
diversas
de
interesse
da
comunidade acadêmica.

Sistematizar a publicação semanal
de
notícias
enviadas
pelos
Coordenadores dos Cursos - no
site, no Jornal interno INFORME e
no Jornal externo O Norte.

Sinergia entre a equipe de MKT
os demais setores da IES, com
objetivo
de
melhorar
comunicação interna e externa
divisão de funções.

e
o
a
–

Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos e quantitativos (SAE,
Secretaria e Gestão de benefícios,
Departamento
Pessoal)
para
melhor
atendimento
das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.

Foi
contratado
mais
colaboradores para potencializar
o trabalho da equipe de MKT com atuação em todos os Cursos.

Foram

contratados

mais

colaboradores para potencializar
o trabalho da equipe de MKT com atuação em todos os Cursos.

Sinergia entre a equipe de MKT
os demais setores da IES, com
objetivo
de
melhorar
comunicação interna e externa
divisão de funções.

e
o
a
–

Reestruturação
dos
diversos
setores da IES - nos aspectos
qualitativos
e
quantitativos
(Secretaria, Gestão de benefícios,
Departamento Pessoal, NOPP)
para melhor atendimento das
demandas
dos
acadêmicos,
funcionários,
Professores
e
sociedade em geral.
Transformação do SAE na Central
de Atendimentos - nova estrutura
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e nova gestão. Dinamização no
processo de matrículas.

5 - POLÍTICAS DE
PESSOAL, DE CARREIRA
DO CORPO DOCENTE E
CORPO
TÉCNICOADMINISTRATIVO

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos
e Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade nas atividades de
reestruturação, implementação e
divulgação dos Planos de Cargos e
Salários Docente e Técnicoadministrativos.

Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.

Foram realizados - conforme
calendário planejado - vários
Programas de Desenvolvimento
Docente, Coordenadores e de
Gestores de IES.

Continuidade dos Programas de
Desenvolvimento
Docente,
Coordenadores e de Gestores de
IES.

Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.

EIXO 4

Implementação
Políticas de RH.

das

Atuação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o
CSC - Centro de Serviços
Compartilhados.

Novas
Implementação
Políticas de RH.

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

de
de
as
na

das

Novas

Foi aplicado de forma sistemática
a ferramenta de avaliação de
desempenho de funcionários
para atendimento as solicitações
de vagas internas na IES.

Consolidação do novo formato do
Departamento
de
Recursos
Humanos - em sinergia com o CSC
Centro
de
Serviços
Compartilhados.
Implementação
Políticas de RH.

das

Novas

Avaliação sistemática da folha de
pagamento para adaptações ao
PCS.
Implantação da ferramenta
avaliação de desempenho
funcionários para atendimento
solicitações de vagas internas
IES.

de
de
as
na
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6 - ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO
DA
INSTITUIÇÃO

Tornar obrigatória a discussão do
Manual do Acadêmico para todos
os calouros no início do período.
Disponibilizá-lo também no Site da
IES.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.

EIXO 4

O
Manual do Acadêmico foi
disponibilizado no Site da IES.
Foi apresentado para a Direçao
da IES o Plano de ação para
atendimento às reivindicações
apresentadas nos questionários
da CPA e Avaliação Interna de
Cursos
–
discussão
das
prioridades.

Fortalecimento do Núcleo de
Acadêmicos Estruturantes – NAE –
para
acompanhamento
sistemático do relatório PCS
(Problemas/Causas/Soluções).

O
Núcleo
Acadêmico
Estruturante – NAE – foi
solicitado
para
entrega
e
acompanhamento sistemático do
relatório
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).

Criação do Manual do Funcionário
com
todas
as
informações
necessárias ao bom desempenho
de sua função e - também direitos x deveres.

Foi
criado
o
Manual
do
Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
desempenho de sua função e também - direitos x deveres.

Aquisição sistemática de novos
equipamentos em função do
aumento de turmas na IES.

O Planejamento Financeiro - em
relação a aquisição sistemática
de novos equipamentos em
função do aumento de turmas na
IES - foi cumprido.

Discutir / Interpretar o Manual do
Acadêmico para todos os calouros
no início do período. Disponibilizálo também no Site da IES.
Plano de ação para atendimento
às reivindicações apresentadas
nos questionários da CPA e
Avaliação Interna de Cursos –
discussão das prioridades.
Fortalecimento
do
Núcleo
Acadêmico Estruturante – NAE –e
Núcleo Funcionários Estruturantes
- NFE - para acompanhamento
sistemático dos resultados da CPA
e
dos
relatórios
PCS
(Problemas/Causas/Soluções).
Aplicação
do
Manual
do
Funcionário
com
todas
as
informações necessárias ao bom
desempenho de sua função e também - direitos x deveres.
Aquisição sistemática de novos
equipamentos com avanços na
infraestrutura em função do
aumento de turmas na IES.
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Encontros
sistemáticos
das
Diretorias
da
IEs
com
as
Coordenações de Cursos, pessoal
Administrativos e NAE's para
feedback sobre a gestão da IES.

7 - INFRAESTRUTURA
FÍSICA

Implantação de internet de fibra
óptica em todas as Unidades.

A internet de fibra óptica é
realidade em toda a IES.

Implantação de internet de fibra
óptica em todos os setores da IES.

Reforma de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

O Planejamento de todo o
Campus em relação à pintura,
iluminação,
segurança
e
circulação foi cumprido.

Manutenção de todo o Campus em
relação à pintura, iluminação,
segurança e circulação.

Finalização da instalação em todas
as salas e laboratórios de ar
condicionados.

EIXO 5

Troca de todas as carteiras
universitárias
comuns
por
carteiras
acolchoadas
ou
ergonômicas.
Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas.
Construção de novos laboratórios
para atendimento de Autorização
de novos Cursos: Engenharia
Elétrica, Mecânica, da Produção.

Foram climatizados todas as
salas e laboratórios com ar
condicionado.
Foram
trocadas
todas
as
carteiras universitárias comuns
por carteiras acolchoadas ou
ergonômicas.

Implementação do Programa de
manutenção de ar condicionados.
em todas as salas e laboratórios.
Implementação do Programa de
manutenção de todas as carteiras
universitárias - acolchoadas ou
ergonômicas.

Foram construídas novas salas
de aulas para atendimento a
novas
demandas
e
remanejamento de turmas.

Elaboração,
aprovação
e
implementação de projetos para
ampliação de salas de aulas projeção PDI e crescimento dos
cursos.

Foram
montados
novos
laboratórios para atendimento de
Autorização de novos Cursos:

Construção de novos laboratórios
para atendimento da ampliação
dos Cursos: Engenharia Elétrica,
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Ampliação do Estacionamento do
Campus JK e Amazonas.

Engenharia Elétrica, Mecânica,
da Produção.

Construção de uma nova cantina
no Campus JK.

Foi executado novo projeto do
Estacionamento do Campus JK e
Amazonas.
A cantina no Campus JK foi
reestruturada
para
melhor
atendimento às demandas.

8 - PLANEJAMENTO E
AVALIAÇÃO

Realização do II Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando a
troca de experiência entre as CPAs
das IES da mesma mantenedora.
Introduzir o tema “Avaliação” em
todos os eventos da Faculdade.

EIXO 1

Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
da
Metaavaliação
(processo
contínuo)
após
a
próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das

Foram realizadas reuniões das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando
a troca de experiência entre as
CPAs das IES da mesma
mantenedora.
Os membros da CPA participarão
em diversas reuniões do NDE,
NAE e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar a importância da
autoavaliação institucional e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
A CPA foi fortalecida através de
nova composição dos membros
participantes e análises dos
resultados. Nova forma de
obtenção dos relatórios no
Sistema Virtual foi aplicada.

de Alimentos, Biomédica, Medicina
Veterinária,
Farmácia
e
Comunicação e Jornalismo.
Conclusão
das
obras
do
Estacionamento do Campus JK e
Amazonas.
Construção
do
Espaço
Gastronômico e Entretenimento
do Campus Jk.

Realização do III Encontro das
CPAs da Rede SOEBRAS, visando a
troca de experiência entre as CPAs
para reestruturação qualitativa.
Introduzir o tema importância da
“Avaliação” Interna e Externa em
todos os eventos da Faculdade em sinergia com a CPA e NAQUE.
Participação de membros da CPA
em todas as reuniões de NDE, NAE
e NFE, eventos, programa de
desenvolvimento docente e de
coordenadores de curso para
enfatizar
a
importância
da
autoavaliação
institucional
e
apresentar algum dado novo à
comunidade acadêmica.
Realização
(processo

da
Metaavaliação
contínuo)
após
a
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deficiências da CPA e do processo
avaliativo.
Reformulação do questionário da
CPA - conforme novo instrumento
do MEC - e da Avaliação interna de
Cursos e, também, da seleção da
amostra dos representantes do
corpo
docente,
discentes
e
funcionários, para feedback.
Aperfeiçoamento do NAQUE Núcleo de Avaliação, Qualidade e
Estratégica.

9 - POLÍTICAS DE
ATENDIMENTO
AOS
DISCENTES

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).

EIXO 3

Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.

O questionário aplicado pela CPA
- conforme novo instrumento do
MEC - e a nova Avaliação interna
de
Cursos
teve
melhor
participação dos representantes
do corpo docente, discentes e
funcionários,
melhorando
o
feedback.
O NAQUE - Núcleo de Avaliação,
Qualidade e Estratégica atuou de
forma
sistemática,
principalmente na preparação do
corpo docente e discente em
relação ao ENADE.

O atendimento pedagógico com a
implantação do NOPP (Núcleo de
Orientação Psicopedagógica) foi
potencializado,
através
da
contratação
de
novos
Profissionais.
Foram implementadas ações coordenada pelo Sistema de
Regulação da IES
- que
melhoraram
parcialmente
o
sistema de matrícula.
Foi criado o CEI - Centro de
Empreendedorismo e Inovação através da aprovação do projeto

próxima
Autoavaliação
institucional para saneamento das
deficiências da CPA e do processo
avaliativo.
Reuniões da CPA para seleção
dos representantes do corpo
docente, discentes, funcionários e
sociedade
civil
,
para
representatividade da comissão.
Consolidação do NAQUE - Núcleo
de
Avaliação,
Qualidade
e
Estratégica.

Implementação do NAEX (Núcleo
de Atendimento ao ex-aluno) com
criação de Calendário de Eventos
para o ex-aluno.
Reestruturação do atendimento
pedagógico com a implantação do
NAPS (Núcleo de Atendimento
Psicopedagógico).
Implantação efetiva do sistema de
matrícula online.
Criação da Empresa Júnior.
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Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.

Sebrae.
Várias
demandas
foram
apresentadas,
discutidas
e
concluídas, com o apoio do NAE.

Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.
10- SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com
participação
no
grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.

EIXO 4

Modernização da gama de cursos
superiores
a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o

Manutenção da Atividade Anual Jogos Universitários Internos.
Criação dos Centros Acadêmicos
com representantes de todos os
cursos, com o objetivo da
implementação
da
gestão
participativa.
Institucionalização dos Núcleos
NDE, NAE e NFE como forma de
aperfeiçoamento contínuo.

Foi aplicado o Planejamento
Estratégico
financeiro,
atendendo quase a totalidade
das demandas necessárias ao
crescimento da IES.
Atendimento aos acadêmicos
com o FIES de acordo com as
cotas e Política do Governo e
ampliação do Programa Tudo
pela Educação - para os alunos
com dificuldades financeiras.
Com o objetivo de atendimento
às novas demandas da sociedade
e do mercado, foi inicializado os
Cursos de Engenharia Mecânica e
Elétrica.
Encerramento
das
novas
modalidades de ensino - cursos

Continuidade no Planejamento
Estratégico financeiro.
Aumento
significativo
do
montante financeiro – inclusive
com
participação
no
grupo
garantidor – para contração de
bolsas FIES e democratização do
Ensino superior.
Modernização da gama de cursos
superiores
a serem oferecidas
pela IES, com o objetivo de
atendimento às novas demandas
da sociedade e do mercado.
Estruturação
de
novas
modalidades de ensino - cursos
técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos para
a sociedade e fidelização para o
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ingresso nas IES.
Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.
Reengenharia nos processos, em
todos os setores das IES, com o
objetivo estratégico de redução de
custos e tempos.

técnicos / Pronatec - como forma
de diversificação de produtos
para a sociedade e fidelização
para o ingresso nas IES.

ingresso nas IES.
Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.

Continuidade no Programa de
parcerias ou aquisições com
outras IES.
Foram implementados novas
formas de gestão, em diversos
setores da IES.
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3 - RELATO AVALIATIVO DO PDI
O perfil atual da CPA - Comissão Própria de Avaliação FUNORTE, conforme previsto no Programa de
Avaliação Institucional, se constitui na vivência de uma prática educativa como um elemento
fundamental no desenvolvimento de uma “inquietação” da comunidade acadêmica. Inquietação
porque se procura fazê-lo para resgatar a dimensão de uma aprendizagem que desafia a comunidade
a dar significado àquilo que é vivido e debatido no seu cotidiano. Ou seja, a significação do seu
contexto é o principal objetivo pedagógico do nosso trabalho. Portanto, buscamos vivenciar uma
proposta de educação que privilegia a inquietação, o diálogo com o experimento e a relação
pedagógica pautada na construção de saberes significativos.
Acreditamos que a partir desses elementos se pode construir uma prática educativa qualitativamente
pedagógica. Para isso, buscamos preservar uma estreita sintonia entre o programa de Autoavaliação
Institucional e o PDI, com as suas finalidades institucionais, as quais explicitamos abaixo:
a. Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação formal, social e humana
da pessoa, proporcionando o desenvolvimento de ações político-acadêmicas e administrativas e a
integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
b. Garantir o cumprimento das ações para a melhoria da qualidade acadêmica, modernizando os
processos administrativos e a estrutura de gestão de recursos humanos, físicos e tecnológicos,
adequando-os às exigências da missão da Instituição;
c. Desenvolver uma prática educativa pautada numa proposta de educação que favoreça o
compromisso social;
d. Ampliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão visando o desenvolvimento regional.
Por conseguinte, os objetivos gerais da instituição estão definidos em sintonia com a missão
institucional, anteriormente citada, e indicam o horizonte a ser perseguido em busca da excelência
acadêmica em atenção às necessidades e demandas regionais. São eles:
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a. Formar profissionais qualificados, capazes de atuar na sociedade com domínio dos conteúdos
próprios, desenvolvendo competências e habilidades específicas à sua área de conhecimento e
atuando com criatividade, senso crítico e responsabilidade ético-social;
b. Desenvolver uma política para a formação continuada do corpo docente e técnico administrativo,
qualificando-os e tornando-os mais comprometidos com a missão da Instituição;
c. Investir em uma infra-estrutura física e tecnológica adequada à formação de profissionais
competentes para a atuação no mercado de trabalho e o exercício da cidadania;
d. Formular políticas e implementar ações que assegurem o desenvolvimento acadêmico, científico e
tecnológico da IES, utilizando-se de mecanismos de avaliação, mediante uma gestão administrativa
eficiente e eficaz.
Para tanto, o questionário aplicado aos docentes, discente e técnico-administrativos, que configura
como um dos instrumentos de avaliação interna da CPA, foi reestruturado, visando a atingir os pontos
chaves do processo avaliativo, com mais objetividade e clareza. Na Avaliação 2016 - ano referência
2015 - será aplicado um novo questionário estruturado nos cinco eixos e em sintonia com o PDI, de
acordo com a nota técnica INEP/DAES/CONAES Nº 65, de 09 de outubro de 2014. A Avaliação
começa na sensibilização da comunidade acadêmica quanto à importância de se avaliar e ao peso da
sua participação no processo avaliativo que norteará as tomadas de decisão, para transformação da
realidade institucional.
A Comissão Própria de Avaliação da FUNORTE pauta-se em três pressupostos que, conforme
CARBONARI NETTO (2009) favorecem a sustentabilidade do processo avaliativo. São eles a
transparência, participação coletiva e o empoderamento. Esses fatores estão intrinsecamente
relacionados à credibilidade, à co-responsabilidade e ao fortalecimento dos atores envolvidos no
processo avaliativo, respectivamente, sobretudo dos avaliadores.
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No estudo foi apresentada a caracterização da IES, com seu relatório
relatório de autoavaliação analisados a
partir das dez dimensões do SINAES em sintonia com o PDI:
1.

A missão e o PDI: as metas e as ações institucionais previstas e a estrutura e os procedimentos

administrativos; e a articulação entre o PDI e os processos de
de avaliação institucional (autoavaliação e
avaliações externas).
2.

A política para o ensino de graduação e pós-graduação,
pós graduação, a pesquisa, a extensão e as respectivas

normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para
as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades: coerência das políticas de ensino,
pesquisa e extensão com os documentos oficiais; políticas institucionais para cursos de graduação
(bacharelados, licenciaturas e de tecnologia) e cursos seqüenciais;
seqüenciais; políticas institucionais para cursos
de pós-graduação
graduação (imprescindível para universidades); políticas institucionais de pesquisa e de
iniciação científica; políticas institucionais de extensão e respectivas formas de operacionalização, com
ênfase à formação inicial e continuada e à relevância social.
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3.

A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural: coerência das ações de
responsabilidade social com as políticas constantes dos documentos oficiais; relações da IES com a
sociedade, setor público, setor privado e mercado de trabalho; relações da IES com a sociedade
(inclusão social e a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural).
4.

A comunicação com a sociedade: coerência das ações de comunicação com a sociedade com as

políticas constantes dos documentos oficiais, comunicação interna e externa, e ouvidoria.
5.

As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu

aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho: coerência das
políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento,
desenvolvimento profissional e condições de trabalho com as políticas firmadas em documentos
oficiais; formação do corpo docente e condições institucionais para os docentes e para o corpo
técnico-administrativo.
6.

A 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: coerência da organização e da
gestão da instituição com as políticas firmadas em documentos oficiais; gestão institucional;
funcionamento, representação e autonomia dos conselhos superiores e dos colegiados de curso.
7.

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

informação e comunicação: coerência da infraestrutura física, especialmente a de ensino e de
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação com o estabelecido em documentos
oficiais; instalações gerais e; biblioteca (acervo, serviços e espaço físico).
8.

O planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da

autoavaliação institucional: coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em relação aos
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processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional com o estabelecido em documentos
oficiais; autoavaliação institucional e; planejamento e ações acadêmico/administrativas a partir dos
resultados das avaliações.
9.

As políticas de atendimento aos discentes: coerência das políticas de atendimento aos discentes

com o estabelecido em documentos oficiais; programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos
discentes referentes à realização de eventos; condições institucionais de atendimento ao discente e;
acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação continuada.
10. A sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos
compromissos na oferta da educação superior: coerência da sustentabilidade financeira apresentada
pela IES com o estabelecido em documentos oficiais; sustentabilidade financeira da instituição e
políticas de captação e alocação de recursos e; políticas direcionadas à aplicação de recursos para
programas de ensino, pesquisa e extensão.

4 - SÍNTESE HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO E DAS AÇÕES
ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DOS RESULTADOS
DAS AVALIAÇÕES DA CPA - FUNORTE
É tarefa da CPA (Comissão Própria de Avaliação) coordenar os processos internos de avaliação da
Instituição, e de sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP. A avaliação interna,
também denominada de autoavaliação, tem a função diagnóstica dos processos da Instituição. Esse
procedimento permite identificar se as práticas estão alcançando os objetivos propostos, bem como
permite a correção de omissões e ou equívocos que podem estar acontecendo, para que se possa
evitá-los no futuro.
Através da avaliação a instituição aprecia, questiona e acompanha o seu próprio trabalho, definido
prioridades de desenvolvimento, tendo condições de avançar numa linha quantitativa, buscando o seu
compromisso científico e social.
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Os resultados das avaliações são discutidos e apresentados para a comunidade interna e externa e
ocorre a elaboração de um plano de ação que seja eficaz na correção das fragilidades destacadas no
processo, com a implementação das ações necessárias a fim de garantir a melhoria constante da
qualidade dos serviços prestados.
O sistema de autoavaliação, que fica a cargo da CPA, possui política própria, ou seja, um
regulamento, que para além de outras questões trata: da constituição, mandato e funcionamento da
CPA; da competência da execução da autoavaliação e das dimensões avaliadas.
Atualmente a autoavaliação institucional ocorre em 4 níveis: avaliação pelos discentes, avaliação pelos
docentes, avaliação pelo corpo técnico administrativo e a avaliação de desempenho do corpo docente
e coordenadores - pelos discentes.
Mais que atender à obrigatoriedade estabelecida pelo Poder Público Federal e pela Lei nº
10861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, a
Diretoria da FUNORTE entende que a implementação desse Projeto de Avaliação Institucional
permitirá reunir e sistematizar importantes informações sobre a instituição e seus cursos, que
certamente
IES

e

propiciarão

contribuirão

reflexões

para

o

sobre

processo

esta
de

nova

etapa

planejamento

e

do

desenvolvimento

gestão

educacional,

da
tendo

como objetivo a melhoria do desempenho acadêmico e institucional.
Espera-se que este Projeto de Avaliação Institucional atenda rigorosamente às diretrizes legais
emanadas pelo SINAES/CONAES e, para além disso, favoreça o alcance dos nossos objetivos
institucionais que visam a construção de uma nova IES, socialmente comprometida, democrática e
aberta para a retomada vigorosa do protagonismo científico e humanista que caracterizou a criação
da SOEBRAS - FUNORTE.
Durante o período de 2012 a 2015 a CPA exerceu um papel fundamental por ocasião da execução da
autoavaliação institucional, quando foram ouvidos, de forma sistemática, todos os segmentos da
comunidade acadêmica e administrativa.
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A avaliação interna resultou num grande diagnóstico, onde foram apontadas todas as fragilidades,
as potencialidades, as insatisfações, com indicativos de ações para a IES e para os cursos. Este
conjunto de informações

foi todo organizado por curso e por dimensões do SINAES, compondo

um importante Relatório Preliminar, que logo em seguida, foi trabalhado, organizado, sistematizado
em uma versão atual que foi intitulada de RelaTO Parcial de Autoavalição Institucional 2016 referência 2015, e devidamente divulgado no “site” da FUNORTE.
O resultado do processo diagnóstico das avaliações da CPA - desenvolvido no período de 2012 a
2015,

gerou

subsídios

significativos

para

o

planejamento

e

a

nova organização

institucional, cujas principais ações vêm sendo desenvolvidas em várias áreas da IES, a saber:

GRADUAÇÃO
• Autorização de novos cursos: Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica e Arquitetura e
Urbanismo.
• Implementação das coordenações por curso - novas atribuições;
• Implantação da Secretaria Geral de Cursos;
• Implantação do NDE – Núcleo Docente Estruturante;
• Implantação do NAE – Núcleo Acadêmico Estruturante;
• Implantação do NFE – Núcleo Funcionário Estruturante;
• Implantação do CIVA - Centro de impressão de Verificação da Aprendizagem;
• Implantação do NAQUE – Núcleo de Avaliação, Qualidade e Estratégica;
• Ampliação do acervo da Biblioteca;
• Melhoria da infraestrutura dos campi JK, São Luiz e São Norberto (acessibilidade e segurança), dos
laboratórios didáticos (equipamentos) e das salas de aula (Carteiras e climatização) e aquisição de
Projetores;
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• Reestruturação dos PPC (Projetos Pedagógicos dos Cursos);
• Reconfiguração e parametrização das matrizes curriculares existentes;
•

Projeto inicial de implantação da modalidade de EaD (Educação a Distância) (até 20% carga

horária total do curso);
•

Oferta

de curso

de

Formação

Continuada

para

capacitação

de Professor - PDD (Plano

de Desenvolvimento Docente)
•

Oferta

de curso

de

Formação

Continuada

para

capacitação

de Coordenadores - PDC

(Plano de Desenvolvimento de Coordenadores)
• Promoção de ações institucionais e de cursos para preparação dos alunos do ENADE.
• Promoção de ações institucionais e de cursos para preparação dos alunos do NAE.
•

Promoção de eventos institucionais e de cursos para preparação dos alunos dos diversos

cursos: seminários, jornadas, encontros, feiras etc.
•

Oferta

de cursos

de

Empreendedorismo - parceria SEBRAE - para

capacitação

de

Professores e Gestores - CEI - Centro de Empreendedorismo e Inovação.

PÓS-GRADUAÇÃO
• Reestruturação da Pós Graduação Lato Sensu;
• Ampliação da oferta de cursos Lato Sensu;
• Promoção da verticalização entre a Pós-Graduação e a Graduação - Plano de fidelização;
• Mudanças na concepção e composição do Regimento da PG Lato e Stricto Sensu;
• Oferta de curso de Especialização em Gestão de IES, elaborado para a qualificação de docentes e
administrativos da FUNORTE - formação de futuros gestores;
•

Parceria com a UNIMONTES - Universidade Estadual de Montes Claros - com a Pós-Graduação

Stricto Sensu Mestrado Profissional em Ciências da Saúde;
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EXTENSÃO
• Elaboração do Diagnóstico da Extensão na FUNORTE: panorama atual, desafios e possibilidades;
• Estruturação da dinâmica de funcionamento do Núcleo de Extensão e Ação Comunitária;
•

Desenvolvimento de ações de extensão nas comunidades (também em parcerias com outras

instituições);
• Promoção de cursos de extensão para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa;
• Ações visando fortalecer a articulação da Extensão com o Ensino e a Pesquisa;
• Ações visando ampliar a divulgação da Extensão no site da IES.

PESQUISA
• Reestruturação do NTCC - Núcleo de Trabalhos de Conclusão de Cursos
• Implementação dos Editais de Iniciação Científica, Voluntário e Universal;
• Aprovação de Artigos para apresentação de TCC;
• Parceria com o SEBRAE no Edital do Programa de Incentivo à Inovação;
• Mudança no Projeto de Orientação de TCC.

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Implantação de sistema de controle orçamentário;
• Reestruturação do Setor de Compras;
• Reestruturação do Setor de Benefícios: FIES, PROUNI e Financiamento interno;
• Contratação de Pessoal qualificado para áreas estratégicas;
• Realização das seguintes obras:
- Reforma nos projetos elétricos, de incêndio e na subestação dos Campi JK, São Norberto e São
Luiz;
53
53

FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE de MINAS
Credenciada pela Portaria nº 881 de 19 de novembro de 2008

- Construção de 40 salas no Campus JK - novo bloco e 12 salas no Campus São Luiz;
- Reforma de todas as salas no Campus JK: piso, pintura e acabamento;
- Reforma de todos os Laboratórios do Campus JK;
- Reforma do Elevador do Campus São Norberto;
- Reforma no NTCC;
- Instalação de diversas câmeras e alarmes para segurança eletrônica;
- Reforma de todo o telhado do bloco principal e biblioteca do Campus JK: Proteção acústica e
térmica;
- Construção de uma nova área de alimentação e entretenimento para os funcionários no Campus
JK;
- Reestruturação da cantina do Campus JK;
- Implantação da incubadora de empresa e empresa júnior no Campus JK;
- Reforma no NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas - acessibilidade;
- Ampliação da rede WIFI;
• Contratação de mais funcionários em função do aumento das demandas - melhor atendimento ao
corpo discente;
•

MKT: reestruturação do setor de comunicação para divulgação e relação com a comunidade.

Criação do Jornal Interno.
• Consolidação do CSC - Centro de Serviços Compartilhados.
Neste sentido, a IES vem desenvolvendo simultaneamente medidas de planejamento e avaliação,
com definição de estratégias

de trabalho para cada setor, visando

revitalizar

a sua imagem

institucional frente à sociedade e melhorar o nível de seus serviços educacionais, avaliando e
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redimensionando suas ações nos campos do ensino, da pesquisa e da extensão, abrangendo a
Graduação, a Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu) e a Extensão.
A expectativa atual é de que a CPA possa continuar contribuindo para o desenvolvimento
progressivo

do

desenvolvidas

processo

avaliativo

institucional,

realizando

as ações

que

têm

sido

ao longo do tempo, complementando-as, ampliando suas atividades, com

outras ações, também de caráter avaliativo, a saber:
1. Atualização do Regimento Interno da CPA e submissão do mesmo para aprovação pelas
instâncias competentes.
2. Encaminhamento da Proposta de Autoavaliação Institucional atualizada para as instâncias
competentes, para a devida divulgação junto aos segmentos acadêmico, técnico e
administrativo.
3. Intensificação do trabalho de Sensibilização, para garantia de melhor compreensão e
maior participação de todos, nos processos avaliativos da Instituição;
4. Maior inserção junto aos cursos, com a instituição de representação da CPA, em cada um
deles;
5. Realização de Seminários de Avaliação para potencializar o conhecimento da Instituição
e estabelecer ações de intervenção participativa;
6. Promoção de eventos que envolvam todos os segmentos da comunidade FUNORTE,
objetivando a divulgação e discussão dos resultados apontados pelas pesquisas
institucionais, com vistas a subsidiar o planejamento da IES e dos cursos;
7.

Realização de estudos e pesquisas sobre o perfil dos alunos ingressantes na
Universidade;

8. Realização de estudos e pesquisas sobre Egressos, com elaboração de Cadastro
para identificação de:
a) potencial demanda para os cursos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, oferecidos
pela Instituição;
b) potenciais profissionais, com a titulação exigida, para integração ao Corpo Docente da
Instituição;
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c) profissionais

de

diferentes

ramos

de

atividade

para

atuação

como

palestrantes, conferencistas, nos eventos da IES, dentre outros.

5

-

PROPOSTA

DE

AVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL

DA

FUNORTE

A apresentação, pela FUNORTE, de uma nova proposta de auto-avaliação institucional traduz o
momento atual da Instituição que, ao valorizar toda a trajetória percorrida na área da avaliação,
reconhece que novos rumos já podem ser delineados, mantendo-se o rigor quanto à aplicação
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das diretrizes emanadas pela CONAES, mas também reconhecendo as mudanças internas e externas
exigidas ela contemporaneidade, ir além dos aspectos formais externos e construir seu caminho
interno de avaliação, procurando cumprir sua missão na sociedade.
A presente proposta está formulada considerando 4 (quatro) etapas estruturantes que vão desde
a definição de elementos que compõem o modelo de Avaliação (Etapa 1), a execução da proposta
(Etapa 2), até a elaboração do Plano de Ação Institucional e por curso (Etapa 3).
apresenta a Etapa 4, onde estão delineadas as estratégias de acompanhamento

Por último,
das ações e

divulgação dos resultados.
As características gerais de cada etapa estão apresentadas e aprofundadas a seguir:

2 - Estratégias de Execução da Proposta
1 - Definição dos elementos que
- Sensibilização da comunidade da IES;

compõem o modelo de avaliação
-

Elaboração

dos

Instrumentos

de

- Concepção, características e
Coleta de dados;
instrumentos da autoavaliação;
- Dimensões a serem avaliadas;
- Objetivos: gerais e específicos;
- Relatórios: diagnóstico da realidade.
- Procedimentos e instrumentos
de coleta de dados;

META-AVALIAÇÃO

3 - Plano de Ação Institucional
4

-

Acompanhamento

e

- Objetivos;

Divulgação
- Metas;
- Acompanhamento das ações;
- Responsabilidades;
- Divulgação dos Resultados;
- Prazos.
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ETAPA 1: DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
MODELO DE AUTOAVALIAÇÃO
1. Concepção, características e Instrumentos de Autoavaliação.
A primeira decisão importante nesta primeira etapa do Projeto de Auto-Avaliação Institucional
esclarecer sobre o tipo ou concepção

é

de avaliação que será adotada para a construção do

projeto, na FUNORTE.
A principal definição de avaliação da Educação Superior situa-se no contexto da tomada
decisão, ou seja, diante das informações

úteis e descritivas

de

que possibilitam um estudo

diagnóstico de determinada realidade, é necessário que se faça um juízo ou um julgamento de valor
e mérito para em seguida se tomar uma decisão. (AFONSO,

2003;

LUCKESI,

2005;

DIAS

SOBRINHO, 2004; ARREDONDO, 2009). Esses autores afirmam, neste contexto, que a avaliação é
um processo sistemático para coletar informações válidas, quantificadas ou não, sobre uma
determinada realidade ou atividade, permitindo, assim, sua valoração e posterior tomada de decisão.
A avaliação institucional é também um instrumento fundamental da gestão nas organizações.
Particularmente importante na estruturação das relações de trabalho, a avaliação é também um
instrumento de controle e de legitimidade organizacional. As instituições educacionais (enquanto
organizações complexas) têm utilizado a avaliação para esses mesmos fins. (AFONSO, 2003;
POLIDORI, 2004; VERHINE, 2009)
Acerca da importância da Avaliação Institucional, relacionada com os processos de planejamento e
gestão, é muito importante que haja uma ampla compreensão da realidade institucional em sua
totalidade e de projeção de ações de modo a alcançar os objetivos institucionais. Para LIBÂNEO,
(2012) isso só é possível graças à ação coordenada e organizada das atividades institucionais em
face dos objetivos propostos e, isso se dá através do planejamento

sistemático e institucional

e da gestão democrática. Isso pressupõe a participação da coletividade no processo de decisões
institucionais.
Com estas referências, a instituição constrói níveis cada vez mais elevados de participação decisória,
rompendo com a tradicional dicotomia entre os que decidem ou planejam e os que executam. Todos
os níveis de participação devem estar presentes nos processos democráticos, pois é necessário que
todos assumam a plena atuação nas deliberações,

das mais simples às mais complexas, na
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compreensão de que os processos democráticos pressupõem que “as pessoas não só devem fazer
parte da organização, como também se sentir parte e principalmente tomar parte das decisões
institucionais” (BORDANEVE, 2006).
Dentre outras características da Avaliação, podem ser destacadas:
a)

Durante muito tempo a avaliação foi vista sob a perspectiva eminentemente técnica e, em

seguida, passou-se a adotar metodologias de matriz qualitativa. Atualmente, coexistem abordagens
qualitativas

e quantitativas,

parecendo

ser esse o caminho mais rico, conjugando os dados

observáveis com informações interpretativas.
b) Nenhuma avaliação é isenta de valores e os sentidos e significados da avaliação são sempre uma
construção social. É necessário que ela cumpra sua finalidade precípua estabelecendo o valor, o
sentido e a razão do que está sendo avaliado.
c) A avaliação interna, seguida de avaliação externa,

parece ser o modelo de avaliação

institucional mais indicado para uma complementaridade e riqueza de processo avaliativo. A
autoavaliação segue a recomendação de “conhecer-se a si mesmo” , mas ela precisa de “um olhar
externo” para que o processo avance, dando legitimidade e validade aos relatórios da avaliação
interna.
d) A autonomia das IES e a liberdade de ação é condição indispensável para um trabalho competente
e consistente, mas essa autonomia só se justifica como uma forma adicional de comprometer, e
não de isolar, a universidade com a sociedade.
e)

A avaliação interna deve ser entendida como um instrumento, uma ferramenta de

servindo

de base

para

o planejamento

estratégico

das

gestão

IES, autogestão e responsabilização

da própria instituição perante a sociedade, na busca de salvaguardar sua identidade e autonomia.
O sentido

é promover

a melhoria e o desenvolvimento da Instituição, dos cursos, docentes,

funcionários e estudantes.
f) A regulação é necessária. Estamos, a todo o momento, nos auto-regulando, desde nossos
comportamentos sociais à nossa vida pública. É obrigação do Estado fazer a regulação, visto ser
um princípio constitucional que preserva o sentido social das ações, isto é, seu significado público,
de interesse de todos.
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g) Cada vez mais

a avaliação assume caráter

sistemático e abrangente

e está ligada aos

movimentos de globalização e internacionalização da educação superior.
O processo avaliativo da FUNORTE considera a realidade

institucional

em

sua

abrangência,

adotando, para isso, os cinco grandes Eixos Temáticos, previstos no Instrumento de Avaliação
Externa organizado pelo MEC, atualizado através da Nota Técnica N. 14/2014, cuidando, dessa
forma, da compatibilidade

entre as duas instâncias de avaliação – interna e externa -, vez que

ambas contemplam as dez dimensões previstas pelo SINAES. Os cinco Eixos estão subdivididos nas
dez dimensões propostas pelo SINAES, a saber:
• Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional: a este eixo está articulada a dimensão 8 –
Planejamento e Avaliação, do SINAES. Inclui também,

como inovação

na concepção

do

Instrumento, formulada pelo MEC, o Relato Institucional, que consiste em um documento de deve
ser organizado da seguinte forma: relato avaliativo do PDI; síntese histórica dos resultados dos
processos avaliativos internos e externos da IES e síntese histórica do planejamento de ações
acadêmico- administrativas decorrentes dos resultados das avaliações.
• Eixo 2. Desenvolvimento Institucional: este eixo contempla as dimensões: 1 – Missão e
PDI e 3 – Responsabilidade Social da Instituição;
• Eixo 3. Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 – Políticas para o Ensino (Graduação e PósGraduação),

a Pesquisa e a Extensão;

4 – Comunicação com a Sociedade; e, 9 – Políticas de

Atendimento aos Discentes;
• Eixo 4. Políticas de Gestão:

compreende as dimensões 5 –

Organização e Gestão da Instituição; e,

Políticas de Pessoal;

6

–

10 – Sustentabilidade Financeira.

• Eixo 5. Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 – Infraestrutura Física (do SINAES);

Finalmente, associadas a estas dimensões, há também subdivisões que compõem o escopo do
Projeto de Auto-Avaliação Institucional/ FUNORTE. O Quadro

I, a seguir, apresenta,

de forma

sintetizada, a estrutura de abrangência da CPA/FUNORTE nos seus grandes eixos, dimensões e
sub-dimensões que integram uma matriz de informações para o processo e dinâmica da
avaliação interna da IES.
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Quadro I – Matriz de informação para o Projeto de Avaliação Institucional/FUNORTE: Eixos, Dimensões e Sub-dimensões

Eixo 1 –
Planejamento e
Avaliação
Institucional

EIXOS

DIMENSÕES

Dimensão 8 –
Planejamento e
Avaliação
Relato Institucional

Eixo 2 –
Desenvolvimento
Institucional

Dimensão 1 – Missão e
PDI
Dimensão
3
–
Responsabilidade social
da Instituição

SUB-DIMENSÕES

História e experiência da Instituição em relação a processos avaliativos institucionais.
Planejamento geral da Instituição e sua compatibilidade com os documentos institucionais
Relações existentes entre a autoavaliação e o planejamento geral da Instituição
Formas de articulação para alimentar o processo avaliativo e potencializar seu caráter democrático e
participativo.
Divulgação dos resultados apresentados nos relatórios de autoavaliação
Mudanças implementadas, resultantes do processo de autoavaliação
Relato Institucional
Articulação entre o PDI, PPI e PPC.
Coerência entre as ações e práticas realizadas e o PDI.
Níveis de participação da comunidade nas atividades propostas.
Impacto das atividades acadêmicas no desenvolvimento local, regional, nacional.
Estabelecimento de relações com o setor público, setor produtivo, mercado de trabalho e outras
instituições (sociais, culturais e educativas).
Ações voltadas para o desenvolvimento da cidadania.
Ações relativas à ampliação do acesso de estudantes, garantindo até a inclusão de portadores de
necessidades especiais.
Desenvolvimento de atividades institucionais em interação com o meio social.

Acadêmicas

Eixo 3 – Políticas

Ensino Graduação: Concepção de currículo e organização didático-pedagógica (metodologia, planos de
ensino, de aprendizagem e avaliação da aprendizagem);
Dimensão. 2 - Políticas
para: Ensino; Pesquisa;
Extensão
e
PósGraduação

Dimensão
4
Comunicação com a
Sociedade

Ensino Pós-Graduação: Publicações existentes; Integração da Graduação com a Pós e do Ensino com a
Pesquisa.
Pesquisa: políticas, critérios e mecanismos para o desenvolvimento da Pesquisa.
Extensão: articulação das atividades de Extensão com a Pesquisa e o Ensino; Impacto da Extensão na
sociedade e na formação dos estudantes.
Formas de atuação e qualidade da comunicação interna e externa.
Existência de mecanismos de comunicação e sistema de informação, eficazes para auxiliar a
coordenação de cursos e o corpo diretivo da Instituição.
Estratégias e meios de publicização das atividades da instituição na comunidade externa.
Existência de procedimentos de recepção de sugestões e de resposta.
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EIXOS

DIMENSÕES

SUB-DIMENSÕES

Eixo 5 –
Infraestrutura
Física

Eixo 4 – Políticas de Gestão

Políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes. Perfil de ingressantes e política de
acompanhamento de Egressos.
Dimensão 9 – Política
Políticas de estímulo e participação dos estudantes em atividades acadêmicas/científicas/culturais, que
de Atendimento
aos
elevem seu nível de conhecimento e, ao mesmo tempo, enriqueçam seu histórico escolar.
estudantes e Egressos
Realização de estudos sistemáticos sobre alunos, cursos oferecidos e outros, tendo em vista a
melhoria das atividades educativas.
Dimensão 5 – Política
de
Pessoal,
de
Carreiras
do
Corpo
Docente
e
TécnicoAdministrativo
Dimensão
6
–
Organização e Gestão
da Instituição

Existência de planos de carreira para docentes e pessoal técnico-administrativo.
Existência de programas de qualificação profissional e de melhoria de qualidade de vida do corpo social
da Universidade.
Qualidade das condições de trabalho e clima institucional em geral.
Execução do Plano de Gestão cumprindo a missão, os objetivos, os projetos e políticas institucionais.
Uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções.
Condução dos processos de tomada de decisões.

Dimensão 10 - Susten
tabilidade Financeira

Dimensão
7
Infraestrutura física

-

.Políticas de captação e alocação de recursos e sustentabilidade financeira da instituição.
Políticas para aplicação de recursos em programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Adequação da infraestrutura física da instituição para salas de aulas, biblioteca, salas para: atividades
técnicas e administrativas; práticas pedagógicas inovadoras; para lazer, etc., em função das atividades
de ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Políticas institucionais de conservação, atualização, estacionamento, serviços de apoio (restaurantes,
bancos, atendimento médico, etc), segurança e acessibilidade.
Políticas de compatibilidade entre infraestrutura existente e funcionamento da Instituição com elevado
nível de qualidade.

FONTE: CPA - Comissão Própria de Avaliação/2015
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Com

base

dimensões,

nesta

formulação

metodológica,

que

contempla

Eixos, Dimensões e Sub-

a FUNORTE baliza sua atual proposta de Avaliação Institucional,

para continuar

construindo o conhecimento sobre si mesma, bem como, planejando ações que permitam corrigir
suas fragilidades e aumentar suas potencialidades, de modo a alcançar, cada vez mais, níveis
elevados de cumprimento de sua Missão.
Conforme já explicitado na seção anterior – Concepção da Avaliação – o exercício da Avaliação
Institucional exige três passos interligados e complementares: coleta de dados; qualificação dos
dados; e, tomada de decisão, o que, aliás, são características de qualquer processo avaliativo.
Os instrumentos de avaliação se inserem no primeiro passo – Coleta de Dados – e são parte
necessária e indispensável na definição dos elementos que compõem o modelo de avaliação, que é o
objetivo desta primeira parte do Projeto de Auto-Avaliação Institucional.
Isto significa que, além da obtenção de informações, os instrumentos de avaliação possibilitam a
implementação dos outros dois passos necessários que são: o planejamento dessas informações e a
tomada de decisões.
Sob essa compreensão, as características e qualidades necessárias dos instrumentos de avaliação
devem ter critérios e padrões objetivos de análise para garantir a fidedignidade dos julgamentos;
deve haver planejamento prévio para que possam ter adequação técnica e, principalmente, para que
tenham validade de conteúdo, considerando uma amostra representativa de conhecimentos
relevantes.

2. Objetivos da Avaliação: gerais e específicos
Objetivos gerais
•

Desenvolver

um processo contínuo e permanente de conhecimento sobre a IES

mediante mecanismos avaliativos envolvendo eixos e dimensões, previstos pelo sistema SINAES para
as IES;
•

Implantar processos de desenvolvimento de uma cultura de avaliação na FUNORTE, que seja

instrumento de reflexão, aperfeiçoamento e fortalecimento contínuo da realidade institucional;
•

Produzir dados e informações que sejam referencial básico para o cumprimento das

determinações legais dos órgãos do Governo Federal e que subsidiem o processo interno de
planejamento e de gestão;
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•

Instalar um sistema ágil e transparente de informações

e divulgação dos resultados

da avaliação com a participação e colaboração dos diferentes segmentos da Universidade.
Objetivos específicos
•

Desenvolver mecanismos de sensibilização junto aos diferentes segmentos acadêmicos,

objetivando desencadear um processo de autocrítica da Instituição que promova uma melhor
qualificação e prestação de serviços à comunidade;
•

Manter atualizado o diagnóstico institucional da FUNORTE visando promover ajustes no

planejamento na busca de melhoria do desempenho e qualificação acadêmico-institucional;
•

Conceber e implementar estratégias que sejam capazes de articular instrumentos e

procedimentos

de planejamento,

gestão

e avaliação

com vistas

a melhores resultados

Institucionais;
•

Realizar Seminários Internos para apresentação da proposta de Autoavaliação Institucional,

da sistematização dos resultados das avaliações, assim como das ações implementadas pela
Universidade, em função do processo avaliativo.
3. Procedimentos e instrumentos de coleta de dados
Esta etapa do processo de avaliação caracteriza-se pela aproximação dos pressupostos teóricos
com a as práticas institucionais. Demanda, portanto, uma diversidade de ações relativas tanto à
elaboração de instrumentos, forma de coleta de dados, como às análises e interpretação das
informações obtidas.
O processo de investigação a ser desenvolvido pela FUNORTE, no presente Projeto
Auto-Avaliação
CPA,

realizada

Institucional,

deve se basear inicialmente

de

nos instrumentos utilizados pela

em 2015, junto a todos os segmentos da instituição (docentes, discentes e

funcionários), bem como os seus resultados.
Faz-se necessário entender que o conjunto desses resultados possibilitou a viabilização e articulação
simultânea de pessoas, serviços, conhecimento das dificuldades e potencialidades da organização,
bem como, a construção de novos rumos e decisões a serem tomados pela nova gestão.
Nesse sentido, a definição dos instrumentos de coleta de dados deve incorporar as demandas
e os interesses da comunidade acadêmica, adaptando-se os procedimentos necessários para a
estruturação de uma pesquisa de satisfação junto ao público que integra a IES. Serão desenvolvidos
coletivamente diferentes instrumentos, tais como: questionários, entrevistas, conforme as
particularidades das situações presentes no período da pesquisa.
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QUESTIONÁRIOS
O questionário é um instrumento de coleta de dados muito importante utilizado na pesquisa
científica, especialmente nas ciências sociais. No caso desse projeto de avaliação a utilização de
questionário online para uma grande população de professores, alunos e colaboradores (técnicoadministrativo) proporcionará maior rapidez na obtenção das informações e atingirá maior número
de respondentes em curto espaço de tempo.
Algumas decisões são importantes antes de sua elaboração, como: a formulação, o conteúdo, e a
sequência das perguntas, o formato desejado das respostas, e, o pré-teste. Deve haver, também,
uma

diversificação

de perguntas fechadas, abertas e de múltipla escolha. (FLICK, 2004;

ARREDONDO, 2009).
ENTREVISTAS
A

opção

Avaliação

pelo

uso

de

Institucional,

entrevistas

decorreu

da

semiabertas

ou

semiestruturadas,

importância

de

haver

neste Projeto

de

uma diversificação no uso dos

instrumentos de coleta de dados e principalmente da necessidade da escuta dos sujeitos
envolvidos com as dinâmicas pedagógicas e administrativas da IES. É, portanto, uma abordagem
mais flexível, embora haja sempre a necessidade de se fazer perguntas objetivas através de um
roteiro pré-estabelecido;

mas, apesar

disso, a entrevista

é adequada

para o resgate

de

“percepções, atitudes, motivações, etc, muito mais do que o permitido por uma entrevista com
perguntas fechadas”.
4. Momentos e universo da Avaliação
A viabilização das ações de Avaliação Institucional como caminho para o alcance de melhorias
de natureza acadêmica, técnica e de gestão exige o esforço no sentido de, dentre outros, definir
o universo a ser avaliado, bem como, os momentos tecnicamente apropriados. Tal perspectiva
impõe-se para que sejam alcançados resultados que permitam identificar as barreiras a serem
transpostas e as qualidades que precisam ser potencializadas.
Nesta direção é que a FUNORTE define para a execução do seu processo avaliativo os
seguintes momentos da investigação e o universo a ser investigado:
Momentos da investigação
1. Sensibilização da comunidade;
2. Divulgação dos resultados relativos ao exercício anterior;
3. Pesquisa direta junto à comunidade;
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4. Encontros avaliativos com NDE, NAE, NFE e gestores dos cursos;
5. Apresentação de relatórios parciais, pelos cursos de Graduação e Pós- Graduação e pelos
segmentos administrativos, para a composição do Relatório de Auto-Avaliação Anual a ser
apresentado ao MEC em março do ano seguinte. Os Relatórios Parciais devem ser apresentados
até o final do mês de dezembro.
6. Elaboração do Relatório de Auto-Avaliação Institucional – Dezembro/ano a Março/ano seguinte.
Universo a ser investigado
O universo a ser considerado no processo avaliativo é constituído pelos segmentos que compõem a
comunidade da FUNORTE, a saber: alunos da Graduação, professores, corpo técnico-administrativo e
gestores.

ETAPA 2: ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA
O sentido democrático, participativo e formativo da Avaliação Institucional pressupõe a composição
criteriosa dos membros da Comissão Própria de Avaliação e das sub-comissões

específicas, a

definição de um caminho legítimo para a sua implementação

coletiva

dos

indicadores

que

instrumentos de coleta de dados, a definição
compõem

conjunta

das

e

construção

dimensões

e

o processo avaliativo. Esses procedimentos expressam-se em princípios gerais e que

estão refletidos no plano da metodologia. Os princípios adotados neste Projeto de Autoavaliação
Institucional são frequentemente mencionados na literatura especializada e fazem parte do escopo
deste trabalho.
1. Sensibilização e envolvimento da Comunidade Universitária
Nesta

etapa

de

proposição

de

execução

da

proposta

de

Avaliação Institucional e dos

elementos que compõem o modelo de avaliação referidos na Etapa 1, enfatiza-se a necessidade
inicial de estimular a realização de atividades, reuniões, palestras e seminários voltados para a
sensibilização da comunidade em relação à importância da avaliação e da participação de todos
nesse processo. É importante que a CPA tenha uma atuação ampliada junto às coordenações de
curso, e respectivos

NDEs,

através

de sub-comissões

de articulação

CPA/Cursos,

para

alinhamento do projeto de avaliação de cada curso, levantamento e análise de dados e
indicativos de linhas de ação decorrentes do processo avaliativo.
A

Avaliação

Institucional

antes

de

qualquer

exigência

legal

é

uma necessidade de seu

corpo diretivo, corpo docente, discente e funcionários. Sua legitimidade está, essencialmente,
no movimento de participação interna da IES, dos seus órgãos e de seus quadros.
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A primeira etapa de sensibilização, nesse sentido, é de significativa relevância e sugerem-se as
seguintes ações:
a) realização de Seminário para apresentação da CPA e do Projeto de Autoavaliação da
FUNORTE;
b)

apresentação

da

experiência

avaliativa

da

CPA

da

FUNORTE,

tanto internamente,

quanto em ambientes externos;
c) encontro com as sub-comissões de Articulação CPA/Cursos;
d) divulgação das realizações da CPA, através do site da FUNORTE.
Para dar maior visibilidade ao processo avaliativo e, a partir disso, alcançar maior participação de
toda a comunidade, nos seus quatro segmentos – corpo discente, corpo docente, corpo
técnico-administrativo e gestores - a CPA sugere, ainda, as seguintes ações complementares:
•

Manter

a

comunidade

informada

sobre

temas

relativos

à

avaliação institucional,

cronograma de eventos, reuniões da CPA, através de veículos de comunicação interna;
•

Divulgar a proposta de Avaliação Institucional em reuniões gerais e específicas com a

presença de Diretores, Coordenadores, professores, estudantes e o segmento técnico-administrativo.
•

Inserir

na

programação

do PDD e PDC

o

tema

da

Auto-avaliação Institucional,

refletindo sobre a articulação da avaliação com o planejamento, assim como o desenvolvimento do
processo avaliativo na FUNORTE;
•

Realizar

reuniões com as unidades

de ensino, através da sub- comissão específica

dos cursos, para divulgar os relatórios parciais específicos dos cursos, assim como as atividades e
ações desenvolvidas pela CPA;
•

Viabilizar o contato da comunidade acadêmica com especialistas na área de Avaliação

Institucional mediante palestras, textos, etc;
•

Incorporar

ao site

da FUNORTE

a Proposta

de Avaliação

Institucional, objetivando

ampliar o acesso de um maior número de pessoas ao documento;
2. Elaboração dos instrumentos de coleta de dados
A elaboração dos instrumentos de coleta de dados será orientada no sentido de reunir o maior
número de informações quantitativas e qualitativas, tanto para subsidiar o conhecimento sobre a
realidade da instituição de modo a alimentar o processo de planejamento e gestão de cursos e
institucional, quanto para instrumentalizá-la para o atendimento às avaliações externas realizadas
pelo MEC, sejam relativas aos cursos ou à própria Instituição.
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Assim, para a referida elaboração, é importante que sejam considerados os Instrumentos

de

Avaliação de Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional Externa, ambos concebidos e
adotados pelo MEC, bem como, os instrumentos concebidos e adotados pela FUNORTE, para a
Pesquisa Avaliativa aplicada junto aos discentes, ao fim de cada um dos dois semestres letivos.
Deverão também ser construídas fichas (modelos) contendo indicadores qualitativos a partir das
sínteses específicas produzidas pelas Comissões Externas avaliadoras dos cursos, bem como das
análises do ENADE, cujo material deverá contribuir para melhor qualificar a atividade acadêmica
desenvolvida pela FUNORTE.
3. Definição de procedimentos, indicadores e dimensões a serem avaliados.
O conjunto dos indicadores e dimensões a ser avaliado estará diretamente vinculado às estratégias
previstas na fase de sensibilização e envolvimento da comunidade,

bem como,

aos resultados

auferidos através da sistematização das informações contidas no instrumento de avaliação de
curso, mediante estabelecimento de conceitos, e, ainda, aos resultados obtidos nos relatórios
do ENADE.
O conteúdo presente no instrumento de avaliação dos cursos de graduação, bem

como

nos

relatórios do ENADE, servirão de suporte qualificado para a construção de novos indicadores
e dimensões que se façam necessários para melhor
graduação/pós-graduação

acompanhar

o

desenvolvimento

da

e das diferentes ações institucionais da FUNORTE.

4. Elaboração de Relatórios com indicação de potencialidades, fragilidades e sugestões institucionais
e por curso.
A elaboração de relatórios sintetiza e integra todas as etapas anteriores. Pressupõe a organização e
sistematização da análise dos resultados da pesquisa, contendo uma apreciação crítica dos aspectos
avaliados, bem como indicação de encaminhamentos e sugestões.
Os Relatórios institucionais e de cursos, elaborados nesta etapa de execução da Proposta, devem
apresentar as potencialidades
nos

e fragilidades

resultados

apontados

levantamentos

momento,

uma ampla discussão

identificadas

em cada

realizados nesse processo.

em cada instância

acadêmica

realidade,

através

Recomenda-se,

dos
neste

e em cada curso sobre os

problemas e necessidades que devem ser priorizados e potencializados. Tais informações irão gerar
e/ou subsidiar os conhecimentos necessários para o estabelecimento das ações de planejamento e
gestão, tanto para o alcance de melhorias dos cursos e da instituição, quanto para continuar
ampliando a cultura da avaliação no seio de toda a Universidade.
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Finalizando esta etapa haverá um diálogo da autoavaliação com a avaliação externa desencadeada
pelo MEC, o que contribuirá para uma complementaridade de olhares avaliativos (interno e externo)
sobre as dimensões institucionais.

ETAPA 3. PLANO DE AÇÃO INSTITUCIONAL E POR CURSO,
COM

ESTABELECIMENTO

RESPONSABILIDADES

E

DE

OBJETIVOS,

PRAZOS

METAS,

(CRONOGRAMA)

DE

EXECUÇÃO
Como

consequência

da

identificação

e

priorização

de

problemas

e necessidades da

instituição e dos cursos, o próximo passo é estabelecer soluções para cada problema encontrado.
Este complemento, assim como o plano de ação deve refletir o pensamento da coletividade,
articulando as pessoas que participarão da implementação das soluções identificadas.
A elaboração do Plano de Ação da FUNORTE e de seus cursos deve inicialmente ter como referência
os indicativos das Linhas de Ação integrante do Relato Parcial Consolidado 2016 - referência 2015,
sistematizado pela CPA e disponível no site da IES.
Este material já organizado e consolidado revela as principais potencialidades, fragilidades,
dificuldades e sugestões de propostas de ação para os cursos e a Instituição.
Do ponto de vista prático, os planos institucionais devem ser coordenados e elaborados pelas
Diretorias

e os planos específicos de cada curso devem ser elaborados pelos coordenadores de

curso, uma vez que todos os gestores das unidades de ensino, à época, receberam os respectivos
insumos sistematizados pela CPA e encaminhados através de seu coordenador/gestor.
Estes Planos devem ser organizados o quanto antes, uma vez que a sua elaboração servirá de
referência para ordenamento das informações do Relatório de Auto-avaliação sistematizado
anualmente pela CPA e encaminhado ao MEC/INEP, em março de cada ano.
A avaliação dos cursos deverá estar subsidiada nos dispositivos legais vigentes, internos e
externos/MEC, e Diretrizes Curriculares Nacionais, cujos instrumentos
para registros

(modelos

de formulários)

de dados a serem coligidos deverão ser elaborados pela CPA e aplicados pelos

respectivos Coordenadores administrativo-acadêmicos da IES, com apoio das Diretorias a eles
vinculadas (Graduação/Pós-Graduação), em cuja aplicação deverão participar todos os segmentos
relacionados (docentes, alunos e funcionários técnico- administrativos). A Análise global das
informações obtidas deverá ser sistematizada no Relatório Conclusivo para cada curso avaliado. As
respectivas Diretorias deverão

analisar

o conteúdo

desses

relatórios,

compatibilizando

os
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diversos Relatórios dos cursos e, posteriormente, encaminhá-los a CPA para organização e
elaboração do projeto de auto-avaliação institucional.
No Relatório Conclusivo e Consolidado deverão constar as seguintes ações:
- Identificação dos resultados – documento com os resultados obtidos nas duas instâncias (curso
e instituição) segundo o método adotado (eixos, dimensões, etc);
- Identificação das melhorias necessárias e planejamento das ações para alcançá-las, em
termos de tempo (curto, médio e longo prazos) e recursos de investimentos (pessoal e financeiro);
-

Identificação

das

ações

que

serão

desenvolvidas

para

o

alcance

das melhorias,

considerando:
a) estabelecimento das metas, com identificação de prioridades;
b) de divulgação do Plano;
c) de implantação das ações previstas;
d) do acompanhamento e avaliação das ações

em termos físicos e financeiros;

e) da divulgação dos avanços conseguidos;
f) de sistematização para constar no (s) próximo (s) Relatório (s).
Estes Planos de Ação constituem-se em elementos-chave para a transformação
realidade,

permitindo

uma visualização

positiva da

efetiva dos esforços necessários para se buscar a

qualidade institucional.

ETAPA 4: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES E DIVULGAÇÃO DE
RESULTADOS.
Finalmente, com a quarta etapa, pretende-se atender aos princípios de transparência

e

continuidade, incentivando a meta avaliação do processo, bem como a ampla divulgação dos
resultados alcançados.
Esta etapa de trabalho integra o processo de articulação permanente entre a avaliação e o
planejamento institucional. Diante dos resultados da avaliação é importante uma tomada de decisão
por parte dos gestores através de uma ação coordenada e organizada das atividades. Através
da racionalização de meios materiais e humanos os objetivos institucionais devem ser alcançados
em prazos bem definidos e responsabilidades estabelecidas.
O

conteúdo

do

Relatório

de

Auto-Avaliação

servirá

de

referência

para subsidiar o

acompanhamento e monitoramento das ações realizadas pelos cursos e demais

áreas

da
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Universidade. A divulgação dos resultados e seus encaminhamentos deverão ser veiculados
através de diferentes mídias tais como: “site” institucional, banner, facebook, twiter, folders,
seminários, rede intranet, reuniões de coordenadores, reuniões NDE, reuniões NAE, reuniões NFE,
dentre outros.
Diante das considerações mencionadas, faz-se necessário estabelecer um plano de comunicação
eficiente interno e externo, de modo a fortalecer as relações pessoais entre seus colaboradores e a
imagem institucional.
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6 - CONCLUSÃO
A presente proposta de avaliação institucional da FUNORTE contempla o desenvolvimento de um
processo, de caráter formativo, e visa dar continuidade às iniciativas institucionais voltadas para o
aperfeiçoamento de todos os que compõem a comunidade acadêmica, buscando, também, o
aperfeiçoamento da própria Instituição. Nesse sentido, trata de criar condições para prosseguir
alimentando o desenvolvimento de uma cultura avaliativa do seio de sua comunidade.
A experiência acumulada deu suporte para construir novos rumos, possibilitando a elevação dos
níveis de qualidade acadêmica, técnica, administrativa e de gestão.
No momento atual, a nova gestão, dando continuidade a este processo, apresenta o caminho a ser
percorrido para o alcance dos resultados que ampliem a participação dos seus colaboradores na vida
institucional e coloquem a IES em posição de destaque no âmbito da educação superior, no estado
de Minas Gerais, com a transformação da IES FUNORTE, conforme anseio da comunidade.
A nova proposta de Avaliação Institucional, que contempla primordialmente uma concepção de
avaliação participativa e formativa, é um instrumento que fortalecerá sua tríplice natureza –
confessional, comunitária e filantrópica – na busca da melhoria acadêmica institucional. Avaliar o
projeto acadêmico e político da FUNORTE, enriquecendo-o com as informações geradas a respeito
do conhecimento de si mesma, na perspectiva da verticalização do seu Projeto Pedagógico e
atualização do seu PDI, PPI e PPCs, constitui um imenso desafio, aceito pela IES, no sentido de seu
aperfeiçoamento e (re) posicionamento no atual contexto da educação superior norte - mineira e
brasileira.
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7 - ANEXOS
1 - Modelo do Questionário de Autoavaliação Interna - CPA - para o corpo Discente, Docente e
Funcionários.
2 - Modelo do Questionário de Avaliação do Corpo Docente pelo Corpo Discente
3 - Modelo do Controle do Plano de Ação para Gestão dos Problemas / Causas e Soluções
4 - Relatório dos resultados do preenchimento do questionário da CPA pelo Corpo Discente / Docente
e Funcionários.
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ANEXO 1
QUESTIONÁRIO AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DISCENTES
O que você pensa sobre sua Instituição? Para ir além, a FUNORTE/FASI
precisa

de

sua

participação.

Responda

ao

questionário

da

AUTOAVALIAÇÃO e ajude a construir uma IES ainda mais forte!
Escala:
0- Desconheço o assunto
1- Ruim
2- Regular
3- Bom
4- Muito Bom
5- Ótimo
QUESTÃO DISCURSIVA
Quais as sugestões de melhoria da qualidade dos serviços prestados na IES que você apontaria?
Você indicaria a sua Faculdade/IES para um interessado em fazer parte do corpo Discente / do
corpo Docente / do corpo Técnico?
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

" O foco desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do processo
avaliativo da IES em relação ao seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional - aos
relatórios elaborados pela CPA - Comissão Própria de Avaliação - e aos demais
documentos institucionais avaliativos".
Como você avalia?
a. A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na condução do processo avaliativo,
demonstrando evolução de melhoria Institucional na gestão e ações acadêmicoadministrativas.
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b. As ações de sensibilização quanto à importância da participação da Comunidade Acadêmica
na autoavaliação para a efetivação de ações de melhoria da IES - Instituição de Ensino
Superior.
c.

O empenho da Instituição na divulgação dos relatórios e no cumprimento das ações de
melhorias, identificadas na Avaliação Institucional e Autoavaliação do Curso.

EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

"Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre
esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação
acadêmica –ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os
diferentes caminhos Percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção
social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social,
tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas
anunciadas no PDI".

Como você avalia?
a.

Seu conhecimento sobre a missão da IES, metas e objetivos do PDI.

b. Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de ensino na graduação.
c.

Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de pesquisa na graduação.

d. Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de extensão na graduação.
e.

O Trabalho realizado pela instituição, no desenvolvimento cultural,

socioeconômico,

ambiental, melhoria das condições/qualidade de vida da população da região.
f.

As políticas institucionais de inclusão social de estudantes em situação econômica
desfavorecida e igualdade étnico-racial, como a distribuição de bolsas de estudos (Ação
SOEBRAS), adesão ao FIES e ao PROUNI.

g.

A participação dos acadêmicos nos projetos de responsabilidade social da IES e nos
programas de internacionalização (intercâmbio, ciências sem fronteiras).

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS

"No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas de
ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se
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também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o
atendimento ao discente".
Como você avalia?
a.

As ações acadêmicas previstas / implantadas, quanto a atualização curricular, material
didático-pedagógico, programas de monitorias e o incentivo às atividades complementares
do ensino (viagens técnicas, visitas técnicas, jornadas, fóruns, projetos, seminários etc.).

b. A oportunidade de continuidade de estudos após a graduação, com programas de pósgraduação lato sensu / stricto sensu afins disponíveis.
c. As ações de pesquisa previstas / implantadas, quanto ao apoio aos TCC - Trabalho de
Conclusão do Curso - Bolsas em programas de iniciação científica (PROIC), incentivo à
publicação e participação em eventos científicos.
d. As ações de extensão previstas / implantadas, quanto ao apoio à realização de projetos,
eventos, atividades extra-classe e ações na comunidade.
e. Os meios de comunicação interna (quadros de avisos, meio eletrônico, telefonemas, jornais
internos, avisos orais em sala, calendários ) para divulgação dos resultados das avaliações e
das ações do curso no ensino/pesquisa/extensão.
f.

Os meios de comunicação utilizados para as atividades de divulgação do curso e da IES na
comunidade externa (televisão, rádio, jornal, panfletos, outdoor etc.).

g. O sistema de ouvidoria e telefonia, quanto ao retorno (feedback) das demandas, pela IES.
h. O atendimento do pessoal técnico-administrativo (SAE, Secretaria, Secretários de cursos,
NASS e Núcleo de apoio Psicopedagógico) às suas necessidades (acolhimento ao
ingressante, acessibilidade, nivelamento, monitoria e matrículas/FIES).
i.

A política de acompanhamento dos egressos da IES (encaminhamento para o setor
produtivo, convênios com entidades de classe e empresas do setor, preparação para o
mundo do trabalho, eventos para ex-aluno).

j.

Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Acadêmico Estruturante – NAE.

k.

Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Docente Estruturante – NDE.

l.

A inovação tecnológica do seu curso/IES, quanto a cultura empreendedora, a participação
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EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO

" O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das
políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos
do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno
desenvolvimento de forma sustentável".

Como você avalia?
a. Oportunidades e condições de desenvolvimento dos professores, quanto a qualificação
acadêmica e a devida divulgação dessas ações.
b. Oportunidades e condições de desenvolvimento do corpo técnico-administrativo, quanto a
qualificação e capacitação técnica e devida divulgação dessas ações.
c.

A gestão institucional, quanto à participação/representatividade/critérios de indicação do
corpo docente (NDE e Colegiados), corpo discente (NAE - Núcleo acadêmico estruturante),
corpo administrativo e Sociedade Civil Organizada, no funcionamento da IES.

d. O trabalho da Secretaria e SAE - Serviço de atendimento ao Educando, quando ao registro
acadêmico (organização, informatização, agilidade no atendimento e diversificação de
documentos disponibilizados).
e. O planejamento financeiro, quanto aos investimentos na gestão do ensino (laboratórios,
salas de aula, equipamentos didáticos, acervo da biblioteca), na pesquisa (editais com
incentivos de bolsas, seminários) e extensão (eventos de atendimento à comunidade,
atividades extra-classe e jogos/atividades de lazer internos).
EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA

"No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o
desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão".

.
Como você avalia?
a. As instalações administrativas (SAE, Secretaria, Coordenação, Direção, NASS), quanto aos
aspectos quantitativos, acessibilidade, dimensões, limpeza e conservação.
b. As salas de aula, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação, limpeza,
iluminação, conservação e acessibilidade.
c.

As salas dos Professores, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação,
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d. As instalações sanitárias, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação,
limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.
e. A biblioteca, quanto ao serviço de empréstimo de livros, informatização e aos aspectos de
dimensões, ventilação, limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.
f.

Os laboratórios de informática, quanto aos aspectos de quantidade de equipamentos,
espaço físico, acesso à internet, atualização de software, acessibilidade e ergonomia.

g. Os laboratórios para práticas acadêmicas, quanto ao espaço físico, ventilação, quantidade de
equipamentos, segurança e prestação de serviços externos.
h. Os espaços de convivência, alimentação e suporte (cantina, praças, xerox), quanto aos
aspectos de quantidade, qualidade dos produtos, espaço físico, higiene e atendimento.
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QUESTIONÁRIO AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DOCENTES
O que você pensa sobre sua Instituição? Para ir além, a FUNORTE/FASI
precisa

de

sua

participação.

Responda

ao

questionário

da

AUTOAVALIAÇÃO e ajude a construir uma IES ainda mais forte!
Escala:
6- Desconheço o assunto
7- Ruim
8- Regular
9- Bom
10- Muito Bom
11- Ótimo
QUESTÃO DISCURSIVA
Quais as sugestões de melhoria da qualidade dos serviços prestados na IES você apontaria?
Você indicaria a sua Faculdade/IES para um interessado em fazer parte do corpo Discente / do
corpo Docente / do corpo Técnico?
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

" O foco desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do processo
avaliativo da IES em relação ao seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional - aos
relatórios elaborados pela CPA - Comissão Própria de Avaliação - e aos demais
documentos institucionais avaliativos".
Como você avalia?
d. A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na condução do processo avaliativo,
demonstrando evolução de melhoria Institucional na gestão e ações acadêmicoadministrativas.
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e. As ações de sensibilização quanto à importância da participação da Comunidade Acadêmica
na autoavaliação para a efetivação de ações de melhoria da IES - Instituição de Ensino
Superior.
f.

O empenho da Instituição na divulgação dos relatórios

no cumprimento das ações de

melhorias, identificadas na Avaliação Institucional e Autoavaliação do Curso.
EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

"Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre
esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação
acadêmica –ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os
diferentes caminhos Percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção
social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social,
tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas
anunciadas no PDI".

Como você avalia?
h. Seu conhecimento sobre a missão da IES, metas e objetivos do PDI.
i.

Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de ensino na graduação.

j.

Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de pesquisa na graduação.

k.

Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de extensão na graduação.

l.

O Trabalho realizado pela instituição, no desenvolvimento cultural,

socioeconômico,

ambiental, melhoria das condições/qualidade de vida da população da região.
m. As políticas institucionais de inclusão social de estudantes em situação econômica
desfavorecida e igualdade étnico-racial, como a distribuição de bolsas de estudos (Ação
SOEBRAS), adesão ao FIES e ao PROUNI.
n.

A participação dos acadêmicos e professores nos projetos de responsabilidade social da IES
e nos programas de internacionalização (intercâmbio, ciências sem fronteiras).

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS

"No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas de
ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se
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também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o
atendimento ao discente".
Como você avalia?
m. As ações acadêmicas previstas / implantadas, quanto a atualização curricular, material
didático-pedagógico, programas de monitorias e o incentivo às atividades complementares
do ensino (viagens técnicas, visitas técnicas, jornadas, fóruns, projetos, seminários etc.).
n. A oportunidade de continuidade de estudos após a graduação, com programas de pósgraduação lato sensu / stricto sensu afins disponíveis.
o. As ações de pesquisa previstas / implantadas, quanto ao apoio aos TCC - Trabalho de
Conclusão do Curso - Bolsas em programas de iniciação científica (PROIC), incentivo à
publicação e participação em eventos científicos.
p. As ações de extensão previstas / implantadas, quanto ao apoio à realização de projetos,
eventos, atividades extra-classe e ações na comunidade.
q. Os meios de comunicação interna (quadros de avisos, meio eletrônico, telefonemas, jornais
internos, avisos orais em sala, calendários ) para divulgação dos resultados das avaliações e
das ações dos cursos no ensino/pesquisa/extensão.
r.

Os meios de comunicação utilizados para as atividades de divulgação do curso e da IES na
comunidade externa (televisão, rádio, jornal, panfletos, outdoor etc.).

s.

O sistema de ouvidoria e telefonia, quanto ao retorno (feedback) das demandas, pela IES.

t.

O atendimento do pessoal técnico-administrativo (SAE, Secretaria, Secretários de cursos,
NASS, CIVA e Departamento Pessoal) às suas necessidades (liberação do sistema Virtual
Class, impressão de VAs no CIVA, informações da folha de pagamento e mudanças de
horários ).

u. A política de acompanhamento dos egressos da IES (encaminhamento para o setor
produtivo, convênios com entidades de classe e empresas do setor, preparação para o
mundo do trabalho, eventos para ex-aluno).
v.

Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Acadêmico Estruturante – NAE.

w. Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Docente Estruturante – NDE.
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x.

A inovação tecnológica do seu curso/IES, quanto a cultura empreendedora, a participação
em Incubadoras de Empresa e Empresas Juniores.

EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO

" O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das
políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos
do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno
desenvolvimento de forma sustentável".

Como você avalia?
f.

Oportunidades e condições de desenvolvimento dos professores, quanto a qualificação
acadêmica e a devida divulgação dessas ações.

g. Oportunidades e condições de desenvolvimento do corpo técnico-administrativo, quanto a
qualificação e capacitação técnica e devida divulgação dessas ações.
h. A gestão institucional, quanto à participação/representatividade/critérios de indicação do
corpo docente (NDE e Colegiados), corpo discente (NAE - Núcleo acadêmico estruturante),
corpo administrativo e Sociedade Civil Organizada, no funcionamento da IES.
i.

O trabalho da Secretaria e SAE - Serviço de atendimento ao Educando, quando ao registro
acadêmico (organização, informatização, agilidade no atendimento e diversificação de
documentos disponibilizados).

j.

O planejamento financeiro, quanto aos investimentos na gestão do ensino (laboratórios,
salas de aula, equipamentos didáticos, acervo da biblioteca), na pesquisa (editais com
incentivos de bolsas, seminários) e extensão (eventos de atendimento à comunidade,
atividades extra-classe e jogos/atividades de lazer internos).

EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA

"No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o
desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão".

.
Como você avalia?
i.

As instalações administrativas (SAE, Secretaria, Coordenação, Direção, NASS), quanto aos
aspectos quantitativos, acessibilidade, dimensões, limpeza e conservação.

j.

As salas de aula, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação, limpeza,
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k.

As salas dos Professores, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação,
limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.

l.

As instalações sanitárias, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação,
limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.

m. A biblioteca, quanto ao serviço de empréstimo de livros, informatização e aos aspectos de
dimensões, ventilação, limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.
n. Os laboratórios de informática, quanto aos aspectos de quantidade de equipamentos,
espaço físico, acesso à internet, atualização de software, acessibilidade e ergonomia.
o. Os laboratórios para práticas acadêmicas, quanto ao espaço físico, ventilação, quantidade de
equipamentos, segurança e prestação de serviços externos.
p. Os espaços de convivência, alimentação e suporte (cantina, praças, xerox), quanto aos
aspectos de quantidade, qualidade dos produtos, espaço físico, higiene e atendimento.
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QUESTIONÁRIO AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO
O que você pensa sobre sua Instituição? Para ir além, a FUNORTE/FASI
precisa

de

sua

participação.

Responda

ao

questionário

da

AUTOAVALIAÇÃO e ajude a construir uma IES ainda mais forte!
Escala:
12- Desconheço o assunto
13- Ruim
14- Regular
15- Bom
16- Muito Bom
17- Ótimo
QUESTÃO DISCURSIVA
Quais as sugestões de melhoria da qualidade dos serviços prestados na IES

que

você

apontaria? Você indicaria a sua Faculdade/IES para um interessado em fazer parte do corpo
Discente / do corpo Docente / do corpo Técnico?
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

" O foco desse Eixo é a descrição e a identificação dos principais elementos do processo
avaliativo da IES em relação ao seu PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional - aos
relatórios elaborados pela CPA - Comissão Própria de Avaliação - e aos demais
documentos institucionais avaliativos".
Como você avalia?
g. A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na condução do processo avaliativo,
demonstrando evolução de melhoria Institucional na gestão e ações acadêmicoadministrativas.
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h. As ações de sensibilização quanto à importância da participação da Comunidade Acadêmica
na autoavaliação para a efetivação de ações de melhoria da IES - Instituição de Ensino
Superior.
i.

O empenho da Instituição na divulgação dos relatórios

no cumprimento das ações de

melhorias, identificadas na Avaliação Institucional e Autoavaliação do Curso.
EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

"Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente entre
esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação
acadêmica –ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os
diferentes caminhos Percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção
social, bem como sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social,
tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas
anunciadas no PDI".

Como você avalia?
o. Seu conhecimento sobre a missão da IES, metas e objetivos do PDI.
p. Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de ensino na graduação.
q. Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de pesquisa na graduação.
r.

Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de extensão na graduação.

s.

O Trabalho realizado pela instituição, no desenvolvimento cultural,

socioeconômico,

ambiental, melhoria das condições/qualidade de vida da população da região.
t.

As políticas institucionais de inclusão social de estudantes em situação econômica
desfavorecida e igualdade étnico-racial, como a distribuição de bolsas de estudos (Ação
SOEBRAS), adesão ao FIES e ao PROUNI.

u.

A participação dos acadêmicos e funcionários nos projetos de responsabilidade social da IES
e nos programas de internacionalização (intercâmbio, ciências sem fronteiras).

EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS

"No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das práticas de
ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se
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também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o
atendimento ao discente".
Como você avalia?
y.

As ações acadêmicas previstas / implantadas, quanto a atualização curricular, material
didático-pedagógico, programas de monitorias e o incentivo às atividades complementares
do ensino (viagens técnicas, visitas técnicas, jornadas, fóruns, projetos, seminários etc.).

z.

A oportunidade de continuidade de estudos após a graduação, com programas de pósgraduação lato sensu / stricto sensu afins disponíveis.

aa. As ações de pesquisa previstas / implantadas, quanto ao apoio aos TCC - Trabalho de
Conclusão do Curso - Bolsas em programas de iniciação científica (PROIC), incentivo à
publicação e participação em eventos científicos.
bb. As ações de extensão previstas / implantadas, quanto ao apoio à realização de projetos,
eventos, atividades extra-classe e ações na comunidade.
cc. Os meios de comunicação interna (quadros de avisos, meio eletrônico, telefonemas, jornais
internos, avisos orais em sala, calendários ) para divulgação dos resultados das avaliações e
das ações dos cursos no ensino/pesquisa/extensão.
dd. Os meios de comunicação utilizados para as atividades de divulgação do curso e da IES na
comunidade externa (televisão, rádio, jornal, panfletos, outdoor etc.).
ee. O sistema de ouvidoria e telefonia, quanto ao retorno (feedback) das demandas, pela IES.
ff. O atendimento do pessoal técnico-administrativo (SAE, Secretaria, Secretários de cursos,
NASS, CIVA e Departamento Pessoal) às suas necessidades (informações da folha de
pagamento, mudanças de horários, justificativas de faltas, dúvidas sobre processos
administrativos ).
gg. A política de acompanhamento dos egressos da IES (encaminhamento para o setor
produtivo, convênios com entidades de classe e empresas do setor, preparação para o
mundo do trabalho, eventos para ex-aluno).
hh. Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Acadêmico Estruturante – NAE.
ii.

Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Docente Estruturante – NDE.
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jj. A inovação tecnológica do seu curso/IES, quanto a cultura empreendedora, a participação
em Incubadoras de Empresa e Empresas Juniores.
EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO

" O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das
políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos
do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno
desenvolvimento de forma sustentável".

Como você avalia?
k.

Oportunidades e condições de desenvolvimento dos professores, quanto a qualificação
acadêmica e a devida divulgação dessas ações.

l.

Oportunidades e condições de desenvolvimento do corpo técnico-administrativo, quanto a
qualificação e capacitação técnica e devida divulgação dessas ações.

m. A gestão institucional, quanto à participação/representatividade/critérios de indicação do
corpo docente (NDE e Colegiados), corpo discente (NAE - Núcleo acadêmico estruturante),
corpo administrativo e Sociedade Civil Organizada, no funcionamento da IES.
n. O trabalho da Secretaria e SAE - Serviço de atendimento ao Educando, quando ao registro
acadêmico (organização, informatização, agilidade no atendimento e diversificação de
documentos disponibilizados).
o. O planejamento financeiro, quanto aos investimentos na gestão do ensino (laboratórios,
salas de aula, equipamentos didáticos, acervo da biblioteca), na pesquisa (editais com
incentivos de bolsas, seminários) e extensão (eventos de atendimento à comunidade,
atividades extra-classe e jogos/atividades de lazer internos).
EIXO 5 - INFRAESTRUTURA FÍSICA

"No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para o
desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão".

.
Como você avalia?
q. As instalações administrativas (SAE, Secretaria, Coordenação, Direção, NASS), quanto aos
aspectos quantitativos, acessibilidade, dimensões, limpeza e conservação.
r.

As salas de aula, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação, limpeza,
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s.

As salas dos Professores, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação,
limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.

t.

As instalações sanitárias, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação,
limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.

u. A biblioteca, quanto ao serviço de empréstimo de livros, informatização e aos aspectos de
dimensões, ventilação, limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.
v.

Os laboratórios de informática, quanto aos aspectos de quantidade de equipamentos,
espaço físico, acesso à internet, atualização de software, acessibilidade e ergonomia.

w. Os laboratórios para práticas acadêmicas, quanto ao espaço físico, ventilação, quantidade de
equipamentos, segurança e prestação de serviços externos.
x.

Os espaços de convivência, alimentação e suporte (cantina, praças, xerox), quanto aos
aspectos de quantidade, qualidade dos produtos, espaço físico, higiene e atendimento.
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ANEXO 2 - AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE

Curso: _______________________________________________________________ Período: _________

Data:____/_____/_____

Prezado (a) Acadêmico (a)
A presente avaliação visa promover melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Avalie! Agradecemos sua colaboração.

Marque com um X a opção escolhida, observando os critérios:
1- Desconheço 2- Ruim

3 - Regular

4 - Bom

5 - Ótimo

PROFESSOR/ DISCIPLINA
ITENS DA AVALIÇÃO
1

1.
2.

3.

Demonstra domínio do conteúdo e
segurança na apresentação.
Orienta as atividades a serem
realizadas e é disponível para o
esclarecimento das dúvidas.
Utiliza diferentes estratégias de
ensino durante as aulas - está
motivado para ensinar.

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4
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4.

5.
6.

7.

8.

Indica bibliografia para estudo
(livros,
periódicos,
artigos
científicos etc.) e disponibiliza
material de apoio às aulas.
Apresenta o Plano de Ensino da
sua disciplina.
Elabora as VAs adequadamente
(uso da língua portuguesa,
conteúdo, grau complexidade
crescente etc.)
Corrige, tira dúvidas, devolve e
lança as notas das VAs aplicadas
em sala – no sistema Virtual
Class.

Procura contextualizar / aplicar o
conteúdo, através das relações
entre teoria e prática.
9. Relaciona-se bem com o grupo e
é aberto ao diálogo.
10. Demonstra controle da gestão da
sala
de
aula
(disciplina,
organização etc).
11. Preocupa-se com a formação
profissional, empreendedora e
pessoal do aluno.
12. Apresenta
pontualidade
e
assiduidade e cumpre as
atividades propostas na Carga
horária da sua disciplina.
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COMENTÁRIOS: Dê sua opinião em relação à atuação da Coordenação de seu Curso (disponibilidade para orientação, esclarecimento de dúvidas, organização de eventos no
curso, mediação de conflitos etc.). Utilize – também – este espaço para sugestões complementares de melhorias da qualidade de seu Curso (atividades complementares / eventos
/pesquisa / metodologias / gestão do curso / divulgação do curso etc).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO 3 - Controle do Plano de Ação para Gestão dos Problemas / Causas e Soluções
Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional

Resultados verificados na Avaliação Institucional CPA FUNORTE - 2016
Desafios

Fragilidades

GA - Grupo de Análise
Nome
Nome

Nome

Potencialidades

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional
DESAFIO (1.1)
Evidências do problema

(descrever as evidências)

Causa(s)

(descrever as causas)

Ações previstas

1ª (descrição)

2a (descrição)

3a (descrição)

4a (descrição)

5ª (descrição)

Necessidades para implementar a ação
Quem executa?
Data Prevista Início

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Data Prevista Final

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Data Efetiva de Início

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Data Efetiva de Término

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Comentário sobre as ações empreendidas

Solucionado? (Sim; Não; ou Parcial)
Necessita repetir o ciclo da ação?

Avaliação Geral do Desafio

Sim

□ Não□ Parcial□

Sim

□

Não

□

Sim

□ Não□ Parcial□

Sim

□

Não

□

Sim

□ Não□ Parcial□

Sim

□

Não

□

Sim

□ Não□ Parcial□

Sim

□

Não

Desafio Encerrado

□

Sim

Sim

□ Não□ Parcial□

Sim

□

□

Não

□

Não

□

ANEXO 4
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - FUNORTE - 2015 - Eixo 1
1 - Avalie: - A atuação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) na condução do processo avaliativo, demonstrando evolução de melhoria
Institucional na gestão e ações acadêmico-administrativas.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Muito Bom
42
16%
5
Ótimo
134
31%
Bom
357 53%
3
Regular
223
1
53%
Ruim
93 31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Desconheço o
assunto
156 16%
Total
1005
2 - Avalie: - As ações de sensibilização quanto à importância da participação da Comunidade Acadêmica na autoavaliação para a efetivação de
ações de melhoria da IES - Instituição de Ensino Superior.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
53
Muito Bom
135
12%
Bom
361 55%
5
34%
Regular
224
3
Ruim
113 34%
Desconheço o
1
55%
assunto
119 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Total
1005

Incrementar estratégias de
divulgação CPA

Incrementar estratégias de
divulgação da importância da
participação na CPA

3 - Avalie: - O empenho da Instituição na divulgação dos relatórios no cumprimento das ações de melhorias, identificadas na Avaliação
Institucional e Autoavaliação do Curso.
Alternativa
Muito Bom
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
66
91
267 42%
256
163 42%

42%
3
1

42%
0%

162
1005

Incrementar estratégias de
divulgação do Relatório CPA

16%

5

10%

20%

30%

40%

50%

16%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FUNORTE - Eixo 2
4 - Avalie: - Seu conhecimento sobre a missão da IES, metas e objetivos do PDI.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
45
Muito Bom
81
5
Bom
236 39%
3
Regular
172
1
Ruim
87 28%
Desconheço o
0%
10%
assunto
300 33%
Total
921

33%

Otimizar o Espaço Legal na
Biblioteca e afixar faixas da
Missão em diversos locais.

28%
39%
20%

30%

40%

50%

5 - Avalie: - Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de ensino na graduação.
Alternativa
Muito Bom
Ótimo
Bom
Regular

Quantidade
Gráfico
45
73
262
186

285

Total

921

31%

5
28%

41%
28%

70

Ruim
Desconheço o
assunto

Otimizar o Espaço Legal na
Biblioteca e divulgar estrutura do
PDI na Graduação.

3
1

41%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

31%

6 - Avalie: - Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de pesquisa na graduação.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Muito Bom
43
31%
Ótimo
65
5
28%
Bom
267 41%
3
Regular
169
Ruim
88 28%
1
Desconheço o
0%
10%
20%
30%
assunto
289 31%
Total
921

Otimizar o Espaço Legal na
Biblioteca e divulgar estrutura do
PDI na Pesquisa.
41%
40%

50%

7 - Avalie: - Coerência entre o PDI e as atividades previstas/implementadas de extensão na graduação.

Alternativa
Muito Bom
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade

Otimizar o Espaço Legal na
Biblioteca e divulgar estrutura do
PDI na Extensão.

Gráfico
46
68
251
183
73
300
921

31%
5
28%

40%

3
1

28%

41%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

33%

8 - Avalie: - O Trabalho realizado pela instituição, no desenvolvimento cultural, socioeconômico, ambiental, melhoria das condições/qualidade
de vida da população da região.
Alternativa
Quantidade Gráfico
17%
Ótimo
61
5
34%
Muito Bom
111
3
Bom
277 49%
1
Regular
202
49%
Ruim
109 34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Desconheço o
assunto
161 17%
Total
921

Satisfatório. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

9 - Avalie: - As políticas institucionais de inclusão social de estudantes em situação econômica desfavorecida e igualdade étnico-racial, como a
distribuição de bolsas de estudos (Ação SOEBRAS), adesão ao FIES e ao PROUNI.
Alternativa
Muito Bom
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade
134
180
293
159
76
79
921

Gráfico

Satisfatório. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

9%
5

66%
26%
9%

26%
3
1

66%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10 - Avalie: - A participação dos acadêmicos nos projetos de responsabilidade social da IES e nos programas de internacionalização
(intercâmbio, ciências sem fronteiras).
Alternativa
Quantidade Gráfico
28%
Ótimo
44
5
34%
Muito Bom
80
3
Bom
227 38%
Regular
178
1
38%
Ruim
136 34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Desconheço o
assunto
256 28%
Total
921

POLÍTICAS ACADÊMICAS - FUNORTE - Eixo 3

Incrementar estratégias para
melhorar a participação dos
acadêmicos nos Projetos de
Extensão. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

11 - Avalie - As ações acadêmicas previstas / implantadas, quanto a atualização curricular, material didático-pedagógico, programas de
monitorias e o incentivo às atividades complementares do ensino (viagens técnicas, visitas técnicas, jornadas, fóruns, projetos, seminários etc.).
Alternativa
Muito Bom
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade
67
81
250
207
175
74
854

Gráfico

Implementar ações em
9%

5

programas de incentivo às

45%

47%

3

atividades complementares de

1

45%

47%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

ensino.

9%

12 - Avalie - A oportunidade de continuidade de estudos após a graduação, com programas de pós-graduação lato sensu / stricto sensu afins
disponíveis.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
57
26%
5
Muito Bom
61
31%
Bom
252 43%
3
Regular
151
1
43%
Ruim
112 31%
Desconheço o
0%
10%
20%
30%
40%
50%
assunto
221 26%
Total
854

Aumentar as possibilidades de
Estudos em Pós-graduação.
Divulgar o Trabalho realizado no
jornal interno e site.

13 - Avalie - As ações de pesquisa previstas / implantadas, quanto ao apoio aos TCC - Trabalho de Conclusão do Curso - Bolsas em programas de
iniciação científica (PROIC), incentivo à publicação e participação em eventos científicos.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade
58
93
235
173
104
191
854

Gráfico

Incentivar as atividades de

22%

5

Pesquisa. Divulgar o Trabalho

32%

45%

3
1

32%

45%
0%

10%

20%

30%

40%

realizado no jornal interno e site.

50%

22%

14 - Avalie - As ações de extensão previstas / implantadas, quanto ao apoio à realização de projetos, eventos, atividades extra-classe e ações na
comunidade.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Muito Bom
60
14%
5
Ótimo
80
39%
Bom
268 48%
3
Regular
195
1
48%
Ruim
135 39%
Desconheço o
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
assunto
116 14%
Total
854

Satisfatório. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

15 - Avalie - Os meios de comunicação interna (quadros de avisos, meio eletrônico, telefonemas, jornais internos, avisos orais em sala,
calendários ) para divulgação dos resultados das avaliações e das ações do curso no ensino/pesquisa/extensão.
Alternativa
Quantidade Gráfico
9%
Ótimo
69
5
35%
Muito Bom
91
3
Bom
290 53%
Regular
195
1
55%
Ruim
141 39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Desconheço o
assunto
68
8%
Total
854
16 - Avalie - Os meios de comunicação utilizados para as atividades de divulgação do curso e da IES na comunidade externa (televisão, rádio,
jornal, panfletos, outdoor etc.).
Alternativa
Quantidade Gráfico
Muito Bom
73
Ótimo
98
8%
Bom
300 55%
5
39%
Regular
206
3
Ruim
97 35%
Desconheço o
1
53%
assunto
80
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Total
854

Incrementar ações para
divulgação em todos os canais de
comunicação da IES

Incrementar ações para
divulgação em todos os canais de
comunicação da IES

17 - Avalie - O sistema de ouvidoria e telefonia, quanto ao retorno (feedback) das demandas, pela IES.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
57
49
232 40%
186
173 42%
157
854

Restruturar o Sistema de
Ouvidoria da IES

18%

5

42%
3
1

40%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

18%

18 - Avalie - O atendimento do pessoal técnico-administrativo (SAE, Secretaria, Secretários de cursos, NASS e Núcleo de apoio Psicopedagógico)
às suas necessidades (acolhimento ao ingressante, acessibilidade, nivelamento, monitoria e matrículas/FIES).
Alternativa
Quantidade Gráfico
5%
Muito Bom
66
5
53%
Ótimo
67
3
Bom
225 42%
1
Regular
203
42%
Ruim
249 53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Desconheço o
assunto
44
5%
Total
854

Restruturar a Central de
Atendimento da IES

19 - Avalie - A política de acompanhamento dos egressos da IES (encaminhamento para o setor produtivo, convênios com entidades de classe e
empresas do setor, preparação para o mundo do trabalho, eventos para ex-aluno).
Alternativa
Quantidade Gráfico
28%
Ótimo
47
5
Muito Bom
60
32%
3
Bom
227 39%
Regular
166
1
39%
Ruim
111 32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Desconheço o
assunto
243 28%
Total
854
20 - Avalie - Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Acadêmico Estruturante ? NAE.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
60
5
Muito Bom
64
3
Bom
220 40%
Regular
154
1
Ruim
85 28%
0%
10%
20%
Desconheço o
assunto
271 32%
Total
854

Implementar eventos para
acompanhamento do Egresso.
Divulgar no site e no jornal
interno.

32%
28%

Estruturar o NAE e divulgar sua
atuação.
40%

30%

40%

50%

21 - Avalie - Seu conhecimento sobre as atividades do Núcleo Docente Estruturante ? NDE.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
55
5
Muito Bom
69
3
Bom
191 37%
Regular
159
1
Ruim
89 29%
0%
5%
10%
15%
20%
Desconheço o
assunto
291 34%
Total
854

Divulgar função do NDE de cada
Curso e ações de
responsabilidade.

34%
29%
37%
25%

30%

35%

40%

22 - Avalie - A inovação tecnológica do seu curso/IES, quanto a cultura empreendedora, a participação em Incubadoras de Empresa e Empresas
Juniores.
Alternativa
Quantidade Gráfico
29%
Ótimo
52
5
Muito Bom
59
34%
3
Bom
202 37%
Regular
171
1
37%
Ruim
119 34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Desconheço o
assunto
251 29%
Total
854

POLÍTICAS DE GESTÃO - FUNORTE - Eixo 4

Criação do CEI - Centro de
Empreendedorismo e Inovação,
divulgação e aplicação de Editais.

23 - Avalie - Oportunidades e condições de desenvolvimento dos professores, quanto a qualificação acadêmica e a devida divulgação dessas
ações.
Alternativa
Quantidade Gráfico
18%
Muito Bom
64
5
Ótimo
92
28%
3
Bom
286 54%
Regular
154
1
54%
Ruim
79 28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Desconheço o
assunto
145 18%
Total
820
24 - Avalie - Oportunidades e condições de desenvolvimento do corpo técnico-administrativo, quanto a qualificação e capacitação técnica e
devida divulgação dessas ações.
Alternativa
Quantidade Gráfico
22%
Muito Bom
49
5
Ótimo
70
33%
3
Bom
248 45%
Regular
178
1
45%
Ruim
92 33%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Desconheço o
assunto
183 22%
Total
820

Satisfatório. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

Satisfatório. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

25 - Avalie - A gestão institucional, quanto à participação/representatividade/critérios de indicação do corpo docente (NDE e Colegiados), corpo
discente (NAE - Núcleo acadêmico estruturante), corpo administrativo e Sociedade Civil Organizada, no funcionamento da IES.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
52
62
240 43%
169
88 31%

25%

5

31%
3
1

43%
0%

209
820

Lançar Edital de composição do
NDE / NAE / NFE e divulgar
resultado.

10%

20%

30%

40%

50%

25%

26 - Avalie - O trabalho da Secretaria e SAE - Serviço de atendimento ao Educando, quando ao registro acadêmico (organização, informatização,
agilidade no atendimento e diversificação de documentos disponibilizados).
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
50
7%
5
Muito Bom
65
54%
Bom
210 40%
3
Regular
181
1
40%
Ruim
258 54%
Desconheço o
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
assunto
56
7%
Total
820

Reestruturar a Central de
Atendimento.

27 - Avalie - O planejamento financeiro, quanto aos investimentos na gestão do ensino (laboratórios, salas de aula, equipamentos didáticos,
acervo da biblioteca), na pesquisa (editais com incentivos de bolsas, seminários) e extensão (eventos de atendimento à comunidade, atividades
extra-classe e jogos/atividades de lazer internos).
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
52
85
264 49%
177
154 40%
88
820

11%

5

Divulgar o Planejamento
Financeiro relativo ao Ensino /
Pesquisa e Extensão.

40%
3
1

49%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11%

INFRAESTRUTURA FÍSICA - FUNORTE - Eixo 5
28 - Avalie - As instalações administrativas (SAE, Secretaria, Coordenação, Direção, NASS), quanto aos aspectos quantitativos, acessibilidade,
dimensões, limpeza e conservação.
Alternativa
Quantidade Gráfico
4%
Ótimo
82
5
36%
Muito Bom
116
3
Bom
309 60%
Regular
164
1
60%
Ruim
143 36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Desconheço o
assunto
32
4%
Total
846

Satisfatório. Monitorar e resolver
pendências do check list sobre as
demandas das Instalações da IES

29 - Avalie - As salas de aula, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação, limpeza, iluminação, conservação e acessibilidade.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
93
154
315 66%
170
89 31%

3%

5

31%
3
1

66%
0%

25
846

Satisfatório. Monitorar e resolver
pendências do check list sobre as
demandas das Instalações da IES

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

3%

30 - Avalie - As salas dos Professores, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação, limpeza, iluminação, conservação e
acessibilidade.
Alternativa
Quantidade Gráfico
29%
Ótimo
85
5
Muito Bom
86
21%
3
Bom
251 50%
Regular
125
1
50%
Ruim
50 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Desconheço o
assunto
249 29%
Total
846

Satisfatório. Divulgar o Trabalho
realizado no jornal interno e site.

31 - Avalie - As instalações sanitárias, quanto aos aspectos de quantidade, dimensões, ventilação, limpeza, iluminação, conservação e
acessibilidade.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade
66
112
285
213
142

Monitorar resolver pendências do
check list sobre as demandas das
Instalações da IES

Gráfico
3%

5

42%

55%

3

42%

1

55%
0%

28
846

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3%

32 - Avalie - A biblioteca, quanto ao serviço de empréstimo de livros, informatização e aos aspectos de dimensões, ventilação, limpeza,
iluminação, conservação e acessibilidade.
Alternativa
Quantidade Gráfico
3%
Muito Bom
96
5
30%
Ótimo
127
3
Bom
341 67%
Regular
163
1
67%
Ruim
91 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Desconheço o
assunto
28
3%
Total
846

Satisfatório. Acompanhar
demandas específicas de
melhorias no atendimento.

33 - Avalie - Os laboratórios de informática, quanto aos aspectos de quantidade de equipamentos, espaço físico, acesso à internet, atualização
de software, acessibilidade e ergonomia.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
85
119
304 60%
187
110 35%
41
846

Satisfatório. Acompanhar
demandas específicas de
melhorias no atendimento.

5%

5

35%
3
1

60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5%

34 - Avalie - Os laboratórios para práticas acadêmicas, quanto ao espaço físico, ventilação, quantidade de equipamentos, segurança e prestação
de serviços externos.
Alternativa
Quantidade Gráfico
Ótimo
79
9%
5
Muito Bom
99
37%
Bom
276 54%
3
Regular
195
1
54%
Ruim
118 37%
Desconheço o
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
assunto
79
9%
Total
846

Divulgar as aquisições e
orçamentos dos Equipamentos
dos Laboratórios e implementar
manutenções periódicas.

35 - Avalie - Os espaços de convivência, alimentação e suporte (cantina, praças, xerox), quanto aos aspectos de quantidade, qualidade dos
produtos, espaço físico, higiene e atendimento.
Alternativa
Ótimo
Muito Bom
Bom
Regular
Ruim
Desconheço o
assunto
Total

Quantidade Gráfico
60
92
290 52%
214
164 45%
26
846

Reestruturar a Praça de
Alimentação.

3%

5

45%
3
1

52%
0%

3%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

QUESTÃO DISCURSIVA FUNORTE - CORPO DISCENTE
1 - Quais as sugestões de melhoria da qualidade dos serviços prestados na IES que você apontaria? Você indicaria a sua Faculdade/IES para um
interessado em fazer parte do corpo Discente / do corpo Docente / do corpo Técnico?
Grupo

Usuario

Resposta

EIXOS PARA
ANÁLISE EIXO 1 /
EIXO 2 / EIXO 3 /
EIXO 4 / EIXO 5

1 - Urgente
2 - Atenção
3- Ok
Controle

0-Aluno

sim. as sugestões de melhoria músicas na hora do intervalo, e a ampliação de ar-condicionado nas
salas. Obrigado!

1-Aluno

A Faculdade deve melhorar em relação ao atendimento, há muita demora para a resolução do
problemas dos discentes e quanto ao retorno também. Minha indicação seria devido a qualidade de
ensino, que ao meu ver, é muito boa, obviamente alguns profissionais não atuam como deveriam,
mas, a educação é de qualidade.

1

2-Aluno

Ainda sim

3

3-Aluno

sim indicaria porque existem uma quantidade pequena de reparos que devem ser feitos de maneira
simples...

3

2

Eixo 4

4-Aluno

observar a limpeza dos banheiros , observar se o que o professor cobra na prova e realmente o que
foi ensinado , ver a possibilidade de voltar a prova substitutiva pois muitas outras instituições utiliza
da mesma.

2

5-Aluno

6-Aluno

Aspectos a serem melhorados: -maior acervo bibliográfico, pois a quantidade de cursos aumentou e
a quantidade de livros continua o mesma. -necessidade de ampliação do xerox, a presente
quantidade de funcionários não atende eficazmente a demanda. -aumentar a quantidade de Data
Show, uma vez que aumentaram a quantidade de curso e manteram a quantidade de data show,
dificultando e atrasando as aulas a serem dadas. -melhorar e ampliar o atendimento do SAE, é
impraticável um aluno ter que ficar na espera para ser atendido por mais de 2, ou 3 horas. -é
necessário a integração dos alunos em seminários congressos, a faculdade deixa a desejar quanto a
essa questão. Contudo, gosto muito da faculdade, indicaria e indico para meus amigos que tem
interesse em estudar na instituição, bem como falo pra quem tem interesse em atuar como professor
tambem, credito no potencial da instituição.
A faculdade precisa ser mais organizada quanto ao atendimento e ter mais funcionário.

7-Aluno

UMA MELHORIA NO SISTEMA DO VIRTUAL CLASS.

8-Aluno
9-Aluno

Mais agilidade.sim
MAIS AGILIDADE NOS ATENDIMENTOS E PESSOAS MAIS INTERESSADAS COM MAIS
BOA VONTADE. SIM

10-Aluno

melhorar o atendimento Sae,

11-Aluno

Indicaria, mas sugiro um melhor atendimento no SAE.

Eixo 4 e Eixo 5

1
1

Eixo 4

2
2

1

Eixo 4

1

Eixo 4

1

12-Aluno

melhoria nas informaçoes prestadas no sae

1

13-Aluno

mais especialistas nos cursos, e mais docentes qualificados metodologicamente.

1

Eixo 4

Eixo 4
Eixo 3

14-Aluno

aumentar o numero de atendentes do sae e colocar para trabalhar pessoas que queiram de fato
trabalhar e tenham educaçao para conversar com as pessoas. sim recomendaria a faculdade para
outras pessoas

1

15-Aluno

Melhorias na Instituição em relação ao espaço, que em alguns campos são poucos, deixando o
ambiente não agradável. Melhor qualidade dos professores. Sim, indicaria.

2

16-Aluno

Sugestão: Mais agilidade no atendimento do SAE ou mais atendentes uma vez que a demanda de
atendimentos é alta. Com certeza indicaria a IES para várias pessoas.

17-Aluno

Receio que seria um melhor atendimento no SAE, atendimento la e muito desorganizado... Eu
indicaria sim ate pq a estrutura da faculdade é muito boa... porem o que vejo em relação a melhorias
seria isso que todos possam ter um atendimento adequando...porque como muitos moram foram
deveria de ter prioridade a quem esta na fila desde mais cedo e os que moram fora.

1

18-Aluno

qualificar melhor os funcionarios do sae

1

19-Aluno

Poderiam ter mais professores para dar monitoria .

2

20-Aluno

poderiam ter mais aulas e monitorias e também ter provas substitutivas

2

21-Aluno

a instituição é ótima doadora de oportunidades,corpo do docente e técnico muito capacitado em
suma deveria melhorar a biblioteca,uma sala de recepção pra atender melhor um auditório....

2

22-Aluno

Poderiam voltar com a prova substitutiva. Para melhorar o aprendizado e rendimento.

2

23-Aluno

???

3

24-Aluno

Do corpo técnico.

2

Eixo 4

Eixo 4
1

Eixo 4

Eixo 4

25-Aluno

O serviço de atendimento do SAE, visitas técnicas, mais atenção ao calendário da instituição.
Recomendaria.

26-Aluno

O problema maior, não só pra mim, mas para uma boa parte dos alunos é com relação ao
atendimento no SAE (não quanto as pessoas que lá trabalham, mas a disponibilidade e a demora no
atendimento, devido a falhas no sistema e a quantidade de pessoas no atendimento). Estive várias
vezes me deslocando até a faculdade apenas para renovar minha matrícula e tirar algumas dúvidas,
perdendo até aulas para ver se resolvia e muitas das vezes sem sucesso. Isso é desgastante!

1

27-Aluno

melhorar o atendimento do virtual class e facilitar a renovação de matricula.

1

Eixo 4

28-Aluno

Primeiramente, parabenizo a faculdade pelo ensino que é excelente, não tenho nada a reclamar a
respeito disso. A única coisa que há de ruim na faculdade é a parte administrativa em aspas, em
alguns quesitos a má organização. Vocês já pensaram em colocar o SAE em outro lugar? Com
espaço ampliado? O campus JK é o principal de todos, nos sabemos disso. No meu modo de pensar
colocaria o SAE, mais para dentro da faculdade, e onde é ele ficaria para recepção, todos reclamam
que fica horrível a entrada da faculdade, desse jeito, uma fila de gente esperando, da a passar outra
impressão, além disso aumentar o numero de atendentes, pois a demanda de alunos é muito grande,
outra a exigência da carteirinha, tb seria ótimo, entra e sai quem quer da faculdade, isso esta errado
não esta não? Eu indicaria sim a faculdade, para qualquer pessoa q se interessar, em algo q esteja ao
nível dela. Obrigada. Espero que pensem a respeito disso.

1

Eixo 4

29-Aluno

Melhoria no atendimento tanto por telefone quanto pessoalmente, agilidade na renovação de
matrícula, precisamos de aulas práticas onde o contato fosse direto com vários animais em uma
fazenda escola por exemplo, ter mais palestras, simpósios e etc. Apesar de algumas falhas eu
indicaria sim pessoas à fazerem parte do corpo docente da faculdade!!!

1

Eixo 4

1

Eixo 4

Eixo 4

30-Aluno

A Faculdade tem muito a melhorar em diversos requisito. E muito destes, ainda básicos. Como
atendimento SAE e Coordenadoria de Curso que é demorado, difícil conseguir ser atendido.
Infraestrutura predial: salas que alagam, banheiros onde o vaso sanitário não está fixo no chão,
Copiadora só existe apenas uma para toda a faculdade, levando a filas gigantescas, enfim diversos
problemas básicos. E destaque principalmente a Biblioteca, como iluminação, não há diversidade
nas referências bibliográfica especifica pra determinado curso e deixa a desejar na qualidade de
mesas e cadeiras, dentre outros.

1

31-Aluno

O xerox,deveria ter mais atendentes,mais computadores disponiveis para impressão de trabalhos.

2

32-Aluno

melhoria no atendimento do SAE para alunos que moram fora de montes claros

1

33-Aluno

Valorizar o seu principal e único cliente. (o aluno). Cria formas de competição entre os melhores de
cada turma, distribuindo benefícios aos três melhores. Mesmo achando que essa pesquisa não tem
ou nunca teve nenhum resultado, tente ser melhor nos próximos, pois para mim não valerá mais
nada.

2

34-Aluno

A faculdade melhorou bastante sua infraestrutura no ultimo ano, porém faltam ainda algumas
pequenas melhoras nesse aspecto, como por exemplo na parte de segurança, pois não se usam as
catracas para o controle de entrada no Campus. Na parte de atendimento (SAE, Coordenação do
curso..), principalmente no SAE, continua o péssimo atendimento, muita demora, poucas pessoas
para realizarem o atendimento e as vezes não se resolve o problema no momento. Olhando para o
meu curso, Eng. Civil, não tenho nada a reclamar sobre o ensino, na parte teórica, a grande maioria
dos professores demonstram grande conhecimento sobre o que ensinam. Porém, sinto falta de mais
pratica, como visitas técnicas, demonstrações em laboratório, etc que ao meu ver são muito
importantes no curso.

1

35-Aluno
36-Aluno

Nada a declarar.
Informações rápidas, antes do prazo de qualquer evento( provas, dependências, lançamentos de
notas em tempo hábil entre outras coisas, esta faltando disciplina da instituição....

Eixo 4 e Eixo 5

3
2

Eixo 4

Eixo 4

37-Aluno

Seria interessante que houvesse melhorias na qualidade do atendimento do SAE.

1

38-Aluno

Penso que deveria haver um espaço maior para ouvir os alunos e o que eles têm a falar sobre a IES,
pois são os alunos que estão em contato diretamente com os serviços prestadas pela instituição e
sabem em qual parte da gestão os desagrada. Sim, indicaria. Pois a faculdade Funorte cumpre com o
dever de trazer um ensino de qualidade a todos os estudantes, e teria muito orgulho de falar sobre o
meu curso na Funorte com outra pessoa que estivesse em dúvida ou que desejasse cursa-lo.

3

39-Aluno

sim ,mas creio que os alunos devem ser mais ouvidos.

3

40-Aluno

Melhoria URGENTE no sistema VIRTUAL CLASS, que nunca foi estável, atualizado e
organizado. Melhoria URGENTE na postura da coordenação, que se mostra omissa em vários
aspectos.

1

41-Aluno

Como aluno do 1° período percebi que falta mais informações sobre o funcionamento da faculdade.

2

42-Aluno

Infelizmente tem professores que nao possuem humildades, não são todos, mas muitos deixam a
desejar. As salas de aulas estão muito desorganizadas sem podermos adentrar ou sair da mesma para
até poder ir ao banheiro, pois as carteiras são acumuladas onde os alunos ficam o tempo todo sem
prestar atenção nas aulas ministradas, pertubando e tirando à atenção dos demais interessados. Falta
um mapeamento decente pela administração. O ar condicionado fica ligado o tempo todo, gastando
energia desnecessária e ligado no máximo. Os professores não respondem à todas às duvidas dos
alunos, muitas vezes misturam o seu profissionalismo pessoal com o que ja recebem para ensinar,
orientar ao aluno.

1

43-Aluno

Mais aulas praticas para o curso de Medicina Veterinária

2

Eixo 4

Eixo 5

Eixo 3 e Eixo 5

44-Aluno

Minhas sugestão são: * Relativamente ao SAE, há necessidade de uma melhoria na quantidade de
funcionários para o atendimento ao público, diminuindo, dessa forma, o tempo de espera de
atendimento, pois muitas vezes é preciso esperar uma média de 2hs para ser atendido nesse setor.
Além disso, há necessidade de melhorar o sistema de intranet/internet desse setor, pois muitas vezes
temos que esperar horas e horas para ser atendido devido à queda do sistema. * O setor de xerox
precisa de mais funcionários, pois as vezes temos que tirar xerox no intervalo, para uma aula
seguinte, e o tempo de 10 minutos é insuficiente. Att Adriana

1

45-Aluno

desconheço o assunto.

3

46-Aluno

Melhoria no atendimento SAE, pois o atendimento e demorado. Virtual class nunca funciona.
Melhoria nos banheiros da instituição que nunca tem um sabão ou álcool. Melhoria na capacitação
de alguns professores, pois professores dao matéria para um curso de engenharia a mesma que da na
enfermagem.

1

47-Aluno

?

3

48-Aluno

Sugiro manutenção em geral, nas fechaduras das portas das salas, dos banheiros, com sanitários
estragados, fechaduras e portas papéis higiênico velhos e enferrujados, apoio velho no sanitário de
deficientes, etc, estruturar uma cantina com mais conforto aos usuários, estruturar um ambiente
mais confortável para as coordenações atenderem os acadêmicos e professores, fiscalizar o trabalho
do coordenador de curso junto aos acadêmicos, os mesmos não dão o suporte e atendimento
adequado (ignoram a todos), implantação de cursos e eventos tais como workshop, palestras, cursos
de extensão específico a engenharia durante o curso, promover visitas técnicas, estruturar e
implantar como obrigatório aulas nos laboratórios, capacitar e reciclar professores que estejam com
deficiências pedagógicas e de relacionamento com os acadêmicos, fiscalizar as salas de aulas, pois a
maioria dos professores não cumprem seus horários, chegando atrasados em sala e com curta
duração das aulas, a maioria não apresentam e não cumprem as ementas, etc. Dentre as dificuldades
e necessidades apresentadas, ainda sim tenho a Funorte como uma instituição de referência na
região e indico sempre a todos estudarem e trabalharem junto a esta instituição.

1

Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

49-Aluno

Melhorar o atendimento aos alunos , pois são poucos os atendentes , e não sabem informar
corretamente sobre as informações que requeremos .

1

50-Aluno

Sim, indicaria.

3

51-Aluno

A divulgação mais rápidas das notas das VA's no virtual. Sim, indicaria sim.

3

52-Aluno

Sugiro ampliar o estacionamento. Eu indico a minha faculdade para os interessados.

3

53-Aluno

Aumentar o número de atendentes do SAE. Sim, indicaria.

2

54-Aluno

SE TRATANDO DOS SAE O SERVIÇO NÃO É SATISFATÓRIO. INDICARIA SIM A
INSTITUIÇÃO E PARABENIZO A EVOLUÇÃO DO SEU DESENVOLVIMENTO DE UMA
FORMA GERAL.

55-Aluno

O SAE/Campus JK presta um serviço que deixa a desejar. Possiveis soluções são aquelas que iraim
abranger: Agilidade no atendimento/ Separar Tesouraria da Parte de Secretaria/ Maior quantidade
de atendentes. A Faculdade é uma excelente IES e certamente estaria em minha indicação, mas não
a recomendo se o interessado gostar de pesquisas visto que o incentivo/divulgaçao da IES com
relação a esse ponto é muito fraco. Gostaria de que os acadêmicos fossem mais incentivados .

1

56-Aluno

Recomendo melhor preparação dos atendentes e que a instituição seja mais organizada.

1

57-Aluno

monitoria em banheiros falta , mais segurança. todo mundo entra e sai. sem limites . amor, todos
devem amar esta faculdade como a sua casa,,,Marcos Fernando Farias Hott 4 p medicina
veterianaria

2

Eixo 4
1

Eixo 4

Eixo 4

58-Aluno

PRECISA MELHORAR O SAE URGENTEMENTE É UM ABSURDO O TRATAMENTO COM
O ALUNO, APRESENTA TOTAL DESCASO COM O MESMO, É VERGONHOSO UMA
FACULDADE COM A DIMENSÃO DA FUNORTE OFERECER UM SISTEMA TÃO RUIM E
QUE NÃO RESOLVE NADA, FICAM COORDENAÇÃO E SAE, UM EMPURRANDO PARA
O OUTRO, SEM FALAR NO TEMPO QUE O ALUNO PERDE EM FILAS. NO CASO DOS
PROFESSORES TEMOS EXCELENTES E PÉSSIMOS PROFESSORES SITUAÇÃO QUE
DEVERIA SER ANALISADA POIS COLOCA EM RISCO O NOME DA FACULDADE. EM
RELAÇÃO AS INSTALAÇÕES: TEMOS POUCOS BEBEDOUROS, OS BANHEIROS NÃO
POSSUEM PAPEL TOALHA, SABONETE E ATÉ MESMO PAPEL HIGIÊNICO E
VERGONHOSO TER SÓ DOIS SANITÁRIOS E TRES MICTÓRIOS OU SEJA FILA ATÉ PRA
IR NO BANHEIRO? OS QUADROS DAS SALAS SÃO PEQUENOS, A ILUMINAÇÃO NÃO É
DAS MELHORES, AS CADEIRAS MUITAS ESTÃO QUEBRADAS. ESPERO QUE ESSA
MENSAGEM SEJA PELO MENOS LIDA E QUE MELHORIAS SEJAM FEITAS, ASSIM
PODEREMOS INDICAR A ALGUM AMIGO OU PARENTE. OU SE NADA FOR RESOLVIDO
NÃO NOS RESTA ESCOLHA SENÃO A TRANSFERÊNCIA, MAS COMO VOCÊS DEVEM
PENSAR " VAI UM , VEM DEZ. QUEM NÃO ESTIVER SATISFEITO QUE MUDE".
GOSTARIA DE TER PELO MENOS UM RETORNO QUE ALGUÉM LEU ISSO.

1

59-Aluno

Não.

1

60-Aluno

No meu ver, está tudo bem, a única coisa que deve melhorar é o atendimento no SAE, pelo menos
no meu ponto de vista...

1

61-Aluno

Sim, indico sempre.

3

62-Aluno

Mais aulas praticas no curso de engenharia civil ja no primeiro periodo, aulas que vao agregar
conhecimento do ramo da engenharia como autocad. eu indicaria a FUNORTE a outras pessoas
tanto para estudar como para trabalhar.

3

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

63-Aluno

Se esta IES deixasse de agir como fábrica de dependências, eu indicaria, sem dificuldade, mas da
forma como trabalha atualmente, não indico. Não indico.

64-Aluno

maior agilidade dos profissionais, sistemas mais avançados, organização da instituição
principalmente com relação ao SAE, melhores condições higiênicas nos sanitários, deve conter fixo
em cada sala data show e caixas para áudio.

1

65-Aluno

Para melhoria, a ética e o respeito, deveriam ser aplicados em todos os setores, desde a sala de aula
até aos funcionários da IES. Indico várias pessoas para fazerem parte da IES, mas ainda devem ser
feitas algumas mudanças para satisfação dos alunos(clientes).

2

66-Aluno

A principal sugestão seria a melhoria nos serviços de atendimento no SAE. Ou seja, maior agilidade
nos atendimentos e organização principalmente nos períodos de renovação de matrículas.

1

67-Aluno

Deveria dar mais apoio aos alunos que estão nos períodos finais quanto ao estágio, pois antes não
havia ajuda nenhuma da faculdade e agora quando tem é para os novatos e até o sétimo
período(ex.). E os outros? Temos que dar o nosso jeito para arrumar estágio, sem apoio nenhum da
faculdade. Não sei se indicaria.

2

68-Aluno

Nada a acrescentar.

3

69-Aluno

Desconheço do assunto

3

70-Aluno

sim

3

Eixo 3
1
Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

Eixo 4

71-Aluno

melhoramento do SAE.

1

72-Aluno

Com certeza indicaria a minha Faculdade/IES pois considero ela a melhor do mercado. Um ponto
de melhoria mais reuniões para ouvir os alunos. Para colocarmos pontos a serem melhorados
elogios criticas e sugestões. Os alunos é a peça essencial que faz a diferença em todos os aspectos
da faculdade.

3

73-Aluno

Complicado dar sugestões nesses questionários. Todo ano damos nossas sugestões e nunca nada
muda. Os alunos são sempre em último plano para a faculdade, então porque pedir sugestões.?

2

74-Aluno

Melhoria atendimento do Sae para passar as devidas informações. Indicaria para fazer parte sim da
instituição

1

75-Aluno

nenhuma...o problema são seus.

1

76-Aluno

Não indicaria para ninguém .

1

77-Aluno

Melhor eficiência no atendimento do SAE.

1

78-Aluno

sim

3

79-Aluno

Verificar mais de perto quanto a docência ao ministrar aluas, alguns deixam a desejar e pagamos
muito caro e exigimos qualidade.

2

80-Aluno

Gostaria de sugerir que houvesse um incentivo aos professores para que tenham uma melhor
desenvoltura com as aulas ministradas, buscando ser mais dinâmicos e se desapaguem um pouco
mais de slides, em função disso as aulas tem sido muito engessadas sem muita mundança.

2

81-Aluno

Melhorias no serviço de impressão de provas. Melhor qualificação dos professores e que os alunos
sejam mais ouvidos, tenham mais voz.

1

82-Aluno

Deveria haver uma grande melhoria quanto ao atendimento ao SAE, pois lá há uma grande demora
no atendimento as pessoas, coisa não agradável a ninguém...

1

83-Aluno

Nada a declarar

3

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 3

Eixo 4

84-Aluno

Indicaria, mas precisa mudar alguns professores do curso de administração, por falta de domínio da
matéria, e instalações.

85-Aluno

A minha sugestão é que melhore o atendimento no sae, atendimento lento, algumas pessoas não dão
informações (são grossas). Os professores não trabalham questões contextualizadas, ai na prova eles
cobram e assim não fazemos uma boa prova.

1

86-Aluno

Melhoria do atendimento ao aluno

1

87-Aluno

DEVERIA TER UMA OUVIDORIA NA FACULDADE...INDICARIA SIM

2

88-Aluno

engenharia biomedica

3

89-Aluno

Melhorar o atendimento no SAE. Melhorar o feedback da faculdade para com o aluno.

1

90-Aluno

desconheço as funções e os serviços, acredito que falta divulgação quanto a IES

2

91-Aluno

Aulas praticas em fazendas.

2

92-Aluno

Ok

3

93-Aluno

etreterimento,assecibilidade,novo horizontes,mais praticas,melhoria nas disciplinas"incrementação
quimica 1 periodo",denter varias outras melhorias.

1

Eixo 3 e Eixo 4

94-Aluno

Precisa de Melhoria no atendimento do SAE. sim

1

Eixo 4

2
Eixo 3 e Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

95-Aluno

O serviço de atendimento ao estudante (SAE) necessita de muitas melhoras em relação a renovação
de matrícula.

1

96-Aluno

Coordenação de Curso mais presente junto aos acadêmicos. Maior explicitação das políticas da
instituição voltadas ao acadêmico. Certamente indicaria.

2

97-Aluno

Mais cobranças por parte dos professores, com um maior aprofundamento.

2

98-Aluno

Aumento da quantidade de funcionários no SAE; Disponibilização de serviços on line, e sendo
assim desnecessário o comparecimento do aluno ao sae com fim de descongestionar o mesmo.
Melhoria nos sanitários como: disponibilização de novas almotolias e renovação do equipamento
hídrico ( descargas, torneiras e registros).

1

99-Aluno

Nenhuma! já estou no ultimo ano.

3

100-Aluno

A IES precisa de uma atuação mais próxima e mais maior junto ao corpo docente e discente, bem
como uma maior qualificação dos professores para que eles realmente cumpram a política de ensino
e desempenhem com mais qualidade e profundidade o conteúdo das aulas. A IES é uma das maiores
da região mas seus investimentos parcem pecarem qualidade, em capacidade de levar ao melhor os
alunos eprofessores. AS reclamações nem sempre são atendidas. O serviço de atendimento ao
estudante SAE atende muito mal, com muita demora e pouca eficiência prática. Há pontos
positivos, mas para indicar a faculdade a um interessado vai muito além de estar cursando com mais
acesso ao ensino superior, e sim de esta cursando em uma instituição que lhe oferece e lhe leve a
qualidade.

1

101-Aluno

A faculdade é ótima!

3

102-Aluno

Recomendo que em um dia da primeira semana dos calouros tenha alguém que apresente todo o
espaço físico da IES, que mostre como funciona o Virtual, como funciona os empréstimos dos
livros, quem o é coordenador do curso, onde ter acesso a documentos como o PDI e PPC. E sim,
recomendaria a Funorte.

2

Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 3 e Eixo 4

103-Aluno

ser mais claro nas suas missões e haver uma divulgação maior.

2

104-Aluno

infelizmente a funorte tem muito o que melhorar, meu sonho é que a opinião aqui tivesse algum
valor, mas sei que não. o sistema virtual class é horrível , o SAE fica sempre superlotado e nem
sempre resolve as coisas, não sabe informar e ainda dão informações erradas e contraditórias de um
atendente para o outro. A maior bagunça ainda é na hora de renovar a matricula , é uma bagunça, a
renovação online não funciona e é falha. o que eu vejo é uma instituição que só quer pegar o
dinheiro do acadêmico, quem me dera se o acadêmico pelo menos fosse tratado como cliente, mas o
mesmo é tratado como um qualquer. minha primeira sugestão é que vocês observem e aprendam
com a santos Agostinho ou a Pitágoras como deve ser tratado um acadêmico, observem a
organização dessas duas IES entre outras. 2° sugestão é que , não se notaram , mas o numero de
acadêmicos que ficam de DP na funorte é muuuuito grande em relação á qualquer outra IES, e isso
não é porque a funorte é mais pesada na avaliação não, isso é olho grande no nosso bolso, tenho
certeza que se tivesse a chamada " prova substitutiva " que existem nas outras IES, o numero de DP
cairia bastante, porque muitas vezes o acadêmico pega DP ´por conta de uma V.A ruim, então
procurem saber como funciona nas outras IES como funciona isso, embora o objetivo da funorte
está muito claro, me parece que é tentar arrancar o máximo de dinheiro que puder do acadêmico
enquanto ele estiver graduando. fora de cogitação eu indica a funorte para alguém se graduar. talvez
sim para o corpo docente, e, para o corpo técnico indicaria pessoas mais competentes do que as que
estão agora.

1

Eixo 3 e Eixo 4

105-Aluno

DEVE HAVER UMA MAIOR COBRANÇA AO CORPO DOCENTE NO SEU
CUMPRIMENTO, NO MÍNIMO, DA CARGA HORÁRIA EM SALA DE AULA. EM 80 % DO
CURSO DE DIREITO NOTURNO NÃO HÁ AULA POR FALTA DE COMPARECIMENTO
DOS PROFESSORES( CERCA DE 50% DELES) ATÉ O 4º PERÍODO, PELO MENOS.

1

Eixo 4

106-Aluno

Na minha opinião deveria ocorrer Mais visitas Técnicas, como forma do estudante já ir se
familiarizando com o ambiente em que irá atuar.

2

107-Aluno

Sugiro uma participação mais efetiva e um maior compromisso da coordenação do curso de
engenharia civil com os alunos, pois somos deixados de lado por motivos nais quais não sabemos. E
sendo o mais elementar que é a falta de apoio e informação.

108-Aluno

Na Minha opinião, vejo que a parte que mais demanda melhoria seria o SAE, no tocante
treinamento de funcionários e acessibilidade. Sim indicaria, Faculdade de Alto Nível, que
certamente fará a diferença em minha carreira profissional e de qualquer um que fazer parte dessa.

1

109-Aluno

Hdhdhshdj

3

110-Aluno

MELHORAMENTO NO ATENDIMENTO DO SAE, QUE SE MOSTRA MUITO CONFUSO AO
TRANSMITIR INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS ACADÊMICOS.INFORMAÇÕES
INCOMPLETAS.

1

111-Aluno

caeiras

3

112-Aluno

uma excelente instituição

3

113-Aluno

melhorar o atendimento pelo telefone e higienização de insetos

2

114-Aluno

Falta coordenação de estagio para o curso, pois oportunidades de estagio são perdidos pois não tem
uma intervenção da instituição.

2

115-Aluno

bom

3

116-Aluno

melhora a biblioteca

2

117-Aluno

melhora a biblioteca

2

118-Aluno
119-Aluno
120-Aluno

A INSTITUIÇÃO DEVERIA INVESTIR NA AGILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO SAE
Q
Sim

1
3
3

2
Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

121-Aluno

Mudança de corpo tecnico docente e discente por pessoal mais habilitado.

1

122-Aluno

O atentimento no sae tem que ser mais rápido

1

123-Aluno

A unica reclamação sao aos banheiros, nao sao agradaveis. Sim eu indicaria a minha faculdade a
outras pessoas até o momento nao tenho nada que reclamar.

2

124-Aluno

Penso que essa instituição deveria se preocupar mais em contratações e qualificação do seu corpo
docente e em incentivo a pesquisa e extensão para os acadêmicos em geral que se mostrarem aptos e
dispostos, assim como qualidade em aulas práticas previstas,em locais específicos para tal pois,os
preços praticados em mensalidades não condiz com as condições oferecidas atualmente na mesma,

1

125-Aluno

Projectos de pesquisas, monitorias remuneradas para incentivar os academicos, visitas técnicas, e
outros mais.

2

126-Aluno

Aumentar o numero de colaboradores e dar mais voz aos acadêmicos nas decisões relacionadas ao
curso.

2

127-Aluno

sim

3

128-Aluno
129-Aluno

Com certeza
Sim

3
3

130-Aluno

É de grande valia o empenho do professor com os academicos, uma porque, grande parte dos
professores estao retirando questoes da internet como de bancas que aplicam provas de concurso
para magistrado e infiltra nas avaliaçoes. Sugiro que tenha prova substitutiva igual outas instituiçoes
como santo agostinho, pitagoras e outras. Destarte, grande parte dos professores trabalha o aluno
com slaty, os alunos nao estao aprendendo nada, essa é a verdade, tem professores que pensa só de
deixar os alunos em dependencia, prova final, mais ensinar que é bom nada. sugiro que o Senhor
coordenado do curso possa assistir pelo o menos dez minutus por semana dentro de uma sala de
aula pra verificar o grau de transparencia de alguns professores.

1

131-Aluno

Indicaria sim!

3

132-Aluno

Mais informações aos acadêmicos quanto ao estágio curricular

2

Eixo 4
Eixo 4

Eixo 3

Eixo 3

133-Aluno

Pois bem a Funorte precisa melhorar muitos aspectos internos relacionados ao curso de engenharia
civil, e um descaso a faculdade nunca ter organizado uma visita técnica que seja. a coordenação esta
sendo muito omissa nesse aspecto. a infraestrutura das coordenações estão muito precárias e com
espaço insuficiente para atender a demanda de acadêmicos que diz respeito as salas de aula ouve
uma melhora significativa.

1

134-Aluno

O atendimento do sae não é bom. E o fato de ter que pagar a multa da biblioteca no sae e não na
própria biblioteca é horrível.

1

135-Aluno

Na verdade a IES tem avançado bastante em termos de estruturas, porem, algo que que fica a
desejar são os sanitários. Sim, indicaria para estudar na funorte pois tem uma qualidade muito boa
de ensino .

2

136-Aluno

sim,pela facilidade de acesso e por ter otimos professores.

3

137-Aluno

sim indicaria.

3

138-Aluno

melhorar a disponobilidade dos diretores,e coordenadores d curso

2

139-Aluno

Sim

3

140-Aluno

Melhorar o atendimento no SAE

1

141-Aluno

Estacionamento

2

142-Aluno

Apontaria uma melhor divulgação e organização nos eventos da Faculdade.

2

143-Aluno

maior interesse em ajudar praticidade, agilidade e rapidez no serviço prestado ao aluno, e menos
arrogância da parte da secretaria.

1

Eixo 4

144-Aluno

mais organização.

1

Eixo 4

145-Aluno

Desconheço do assunto, então não irei dar opnião.

3

146-Aluno

Contratação de professores responsáveis, que tenha didática, pois não basta saber pra si, tem que
conseguir transmitir aos discentes da melhor forma possível. Sim, indicaria.

2

147-Aluno

.

3

Eixo 3 e Eixo 5
Eixo 4

Eixo 4

148-Aluno

computadores

2

149-Aluno

Qualificação dos colaboradores do SAE, bem como a reformulação e atualização das Doutrinas da
Bibilioteca do Campus São Norberto.

1

Eixo 4

150-Aluno

Essa faculdade tem que melhorar o atendimento no SAE, por que ficamos horas esperando para ser
atendido, e muita das vezes não resolve o problema.

1

Eixo 4

151-Aluno

Sugestão de melhoria no SAE atendimento, e resolução de problemas e dúvidas, pois a uma demora
muito grande para o acadêmico ser atendido e ter o seu problema solucionado. O xerox da faculdade
além de ser muito caro nunca tem atendimento bom, computadores e impressão estão sempre
parados por problemas de vírus ou concerto. O lanche (cantina) da faculdade não é higiênico além
de ser caro, os atendentes não utilizam toucas, luvas ou mascararas para manipular os alimentos ou
atender os acadêmicos, já foi servido lanche estragado ou com corpos estranhos dentro dos mesmos.
Falta mais atividades praticas como minicursos, palestras, ou atividades onde o acadêmico possa
sair da aula teórica e viver mais o que a profissão irá exigir.

1

Eixo 4 e Eixo 5

152-Aluno

Com certeza indicaria a Instituição. Ela esta em ascendência.Ainda precisa de muitas melhorias,
como banheiros.

2

153-Aluno

Aponto como uma grande melhoria, se o prazo para entrega das documentações solicitadas na
secretaria fossem reduzidos para um tempo hábil que sei que tem condição de ser atendido. E com
certeza daria as melhores referências sobre a Instituição para qualquer um que tenha a oportunidade
de ingressar na FUNORTE.

2

154-Aluno

No momento não tenho sugestões!!

3

155-Aluno

Nada a falar!!

3

156-Aluno

Não tenho ideia de sugestão. Com certeza eu indicaria minha faculdade

3

157-Aluno

Sim eu indicaria.

3

158-Aluno

EU GOSTO DA FACULDADE ONDE ESTUDO, POIS DÃO MUITAS OPORTUNIDADES
PARA NOS ALUNOS BASTA CADA UM SABER USUFRUIR DESSAS OPORTUNIDADES..
EU INDICARIA MINHA FACULDADE SIM.

3

159-Aluno

elaboração de mais laboratório de informática. Mais aulas praticas de qualidade e projetos
cientificos.

2

160-Aluno

Apesar do péssimo atendimento do SAE, extrema falta de educação de alguns funcionários do setor
e principalmente lentidão extrema no atendimento que acaba fazendo a gente perder aula e a pouca
quantidade de senhas distribuídas, eu com certeza recomendo a IES para outras pessoas devido à
sua ótima qualidade de ensino.

1

161-Aluno

Melhor atedimento no sae

1

Eixo 4

162-Aluno

Falta muito ainda em termo de estrutura física,acessibilidade.instalações sanitárias,poltronas
confortáveis,exemplares para biblioteca,material para prática acadêmicas

1

Eixo 5

163-Aluno

O atendimento aos alunos prestados pelo SAE deveria ser mais capacitado, alem da comunicação
entre aluno e funcionário se variado, é possivel perceber que existe diferença entre atendimento dos
alunos normais e alunos amigos/conhecidos dos funcionarios. Deveria ser realizado uma reciclagem
com os mesmos, pois falta educação e clareza ao atender. Sugiro que os funcionários utilizem
crachá, pois no caso de informação passada errada, não conseguimos identificar rapidamente o
funcionário . A biblioteca deveria ter um caixa responsável por receber multas, pois há uma
dificuldade imensa ao pagá-la no SAE , pois só tem um funcionário responsavel para recebe-la e
nem sempre o mesmo esta disponivel, atrasando o emprestimo. As obras e reparos na faculdade
deveriam acontecer apenas no período de férias ou final de semana, o barulho atrapalha as aulas
alem do incomodo do cheiro de tinta quando é feito pintura.

1

Eixo 4

164-Aluno

Mudanças nas formas de avaliação do aluno

2

165-Aluno

Sim

3

166-Aluno

Nenhum. Sim

3

Eixo 4

167-Aluno

Fomentar a exclusividade do espaço individual para estudo, no qual a biblioteca se faz carente. Por
lá tem-se somente mesas redondas. Os únicos espaços isolados ali existente, se destina também a
operar em grupo. Monopolizar tal espaço para fim individual é motivo de constrangimento e falta
de bom senso.

2

168-Aluno

CLARO QUE SIM!!!!!!!!!!

3

169-Aluno

Primeiramente, deveria ser melhorado um pouco o atendimento no SAE, já aconteceu de eu ser
atendido com má vontade. Deveria também melhorar a área de lanches do campus São Norberto,
em muitos momentos não há espaço para comer, nem mesmo em pé.

1

170-Aluno

Analisando a queda de qualidade neste período não indicaria em hipótese alguma, por motivos de
péssimo atendimento do SAE, com sistema constantemente tendo problemas.

1

171-Aluno

Eixo 4 e Eixo 5
Eixo 4

3

172-Aluno

sim

3

173-Aluno

ouvir mais

2

174-Aluno

Incentivar participação de fóruns, congressos, ouvir alunos com educação, melhorar salas de aula,
não cabe todos na sala, situacao caotica de troca troca de alunos entre salas, por motivos de
picuinha, lotando as demais salas por motivos nao justificaveis, data show só agendando porque
quase não há, professores qualificados em currículo, mas péssimos em didática e ate em
conhecimento da matéria, e quando o assunto é levado para coordenacao, o maximo que dizem é
que como já iniciou o semestre não ha como trocar, lanche ruim e pouco saudável, livros
desatualizados e que não atendem grande parte dos estudantes, o atendimento no SAE precisa
melhorar e muito, pra ficar ruim. Pouca organização, demora excessiva no atendimento, mau
atendimento, um fala uma coisa, o outro fala outra, gerando retrabalho e desencontro de
informações.

1

Eixo 3 e Eixo 4

175-Aluno

melhoria e agilidade nos serviços do SAE; melhor ventilação nas salas de aula, uma vez que o ar
condicionado de algumas salas já queimaram; melhor infraestrutura dos banheiros, uma vez que o
mesmo do 3º piso apenas dois sanitários encontra-se em funcionamento.

1

176-Aluno

SIM. JÁ INDIQUEI PRA MUITA GENTE. MINHA SUGESTÃO É MAIS LIVROS PARA A
BIBLIOTECA.

3

177-Aluno

Otimo

3

178-Aluno

Prefiro não opinar.

3

179-Aluno

Eu recomendaria a faculdade para algum amigo pela qualidade dos professores, mas em questões
administrativas ainda é mal organizado, não possuindo estrutura e funcionários suficientes para
suprir a demanda dos alunos.

1

180-Aluno

Sim. As Faculdades FUNORTE oferecem condições para as pessoas que pensam em ingressar em
um ensino superior. Seus planos financeiros são muito convidativo.

3

181-Aluno

Nada a declarar

3

182-Aluno

REAVALIAR NOVOS CONCEITOS ESTRUTURAIS EM RELAÇÃO A VIDA ACADÊMICA,
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO, ATENDIMENTO, RELAÇÃO ALUNO/FACULDADE E
CORPO DOCENTE, E PRIORIZAR PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO ÁS MUDANÇAS
ATUAIS, ONDE INOVAÇÃO E ESTRUTURA FALAM POR SI SÓ.

1

Eixo 4

183-Aluno

tudo

1

Todos os Eixos

184-Aluno

Incentivo a participação em congresso, consertar as catracas pois se eu quiser entro com uma arma
na faculdade, melhorar o SAE que é um lixo!

1

Eixo 3 e Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

185-Aluno
186-Aluno

Sim, eu indicaria. As questões de melhoria da faculdade primeiro seria livros, revistas e materiais
didáticos para o curso de psicologia, uma vez que a biblioteca não disponibiliza livros recentes e em
quantidade para atender os discente. Melhoria do curso de psicologia nas questões de eventos,
seminários e avaliação no ensino prestado pelo corpo docente, reavaliação nas distribuição de notas,
pois são muitos pontos de prova e pouco de atividades e seminários.
sim

2
3

187-Aluno

O SAE precisa de mais celeridade nos seus processos,melhor atendimento aos alunos com
demonstração de interesse e cordialidade. A biblioteca possui somente duas salas de estudos
individuais pois a terceira é usada para deposito de livros,o acervo dos mesmos são baixíssimos se
tratando de um curso no qual a demanda de leitura é muito grande.Quando se trata de pagamento de
multa o desgaste é enorme,a faculdade só recebe o valor exato,alegam não ter caixa e por isso não
dão troco,isso quando o responsável esta de serviço,caso contrário o aluno só poderá efetuar o
pagamento em outro turno ou dia. Outro ponto que deixa a desejar é a falta de interesse da
secretaria/diretoria quando se trata de reclamações dos alunos para com os professores,as regras só
funcionam para os alunos,isso é um absurdo! Os professores se comprometem com o virtual,já
estamos na reta final do primeiro semestre de 2015 e não tem nenhuma nota lançada no
virtual,como pode o aluno acompanhar se os professores não fazem os devidos lançamentos,a
ferramenta se torna inútil e cai no desuso.

1

188-Aluno

Divulgacao dos processos institutos

2

189-Aluno

Nada a declarar.

3

190-Aluno

reduzir as mensalidades ki em comparação com a Santo Agostinho ta um absurdo.

2

191-Aluno

Melhorar nos atendimentos via Saae e outros setores da instituição, sobretudo com profissionais
qualificados, uma vez que o atendimento no Saae é regular devido essa deficiência dos
profissionais. sim eu indicaria alguém para trabalhar na faculdade, principalmente pelo nível da
faculdade.

1

192-Aluno

Todos são ótimos

3

Eixo3, Eixo 4 e
Eixo 5

Eixo 4

193-Aluno

Existe uma deficiencia cronica na Coordenação acadêmica, falta celeridade e presteza na solução
dos problemas, exige-se demais do academico, ocorre uma verdadeira transferencia de
responsabilidade da coordenação para os ombros dos academicos.

1

194-Aluno

Primeiramente as mensalidades estão um absurdo e cada período aumenta muito, a maioria dos
alunos são de classe baixa e utiliza como meio o fies.Deveria melhorar o Campus Amazonas e
exigencia maior aos professores,pois alguns apenas "enrrolam". A faculdade tem tudo para
crescer,porém, não é ainda uma das melhores.

1

195-Aluno

A biblioteca não dispõe de livros(materiais)suficientes para os acadêmicos de psicologia.

1

196-Aluno

eu particularmente nao tenho nada a reclamar sobre a instituiçao

3

197-Aluno

percebo que a funorte está caminhando em direção a melhorias ...No momento apenas o
atendimento do saae que deveria ser mais rapido e respeitoso

1

198-Aluno

Mais infraestrutura adequada para as aulas.

1

Eixo 5

199-Aluno

Melhoria no SAE, o atendimento é muito demorado, quase impossivel de resolver o problema.

1

Eixo 4

200-Aluno

Mais segurança

1

Eixo 4

201-Aluno

na minha opinião esta tudo bom.

3

202-Aluno

Melhorias para o aluno.

2

203-Aluno

Em relação ao meu curso Engenharia Civil.

2

204-Aluno

plantão sobre reforço as aulas para alunos com dificuldades

2

205-Aluno

Mais eficiência da gestão.

1

206-Aluno

A seguranca da faculdade, pois nao temos nenhuma. infelizmente nao indicaria.

1

Eixo 3

Eixo 3 e Eixo 4
Eixo 5

Eixo 4

Eixo 4
Eixo 4

207-Aluno

Melhorias físicas principalmente na biblioteca. Inaceitável uma minuscula biblioteca que temos
para o números de alunos que estudam na instituição. Melhorar o atendendimento ao aluno, é muito
aluno para poucos funcionários.

1

Eixo 5

208-Aluno

Sugiro o estreitamento da relação funcionários-acadêmicos, sendo classificados como funcionários,
todos os profissionais atuantes, seja diretor, coordenador e etc. Expressando de forma figurativa,
vejo a coordenação no décimo andar e os acadêmicos no térreo. São poucos que tem essa
proximidade com a parte administrativa e isso reflete diretamente na relação citada. Os acadêmicos
são os últimos a saber do que está acontecendo na faculdade (projetos, propostas, ideias de
mudança...). Noutro giro, em três anos na Funorte, NUNCA participei de viagens técnicas
promovidas pela própria Instituição. Sempre são nós, acadêmicos, que temos que realizar. A
faculdade não nos proporciona momentos de lazer, de conhecimento extra sala de aula! Se
queremos ampliar a nossa visão conhecendo de perto aquilo que é ministrado em sala, tem que
partir dos alunos, caso contrário, formamos sem essa experiência. Por esses e outros detalhes, não
indicaria a instituição para ninguém, visto que só se destaca no mercado quem tem um diferencial e
nós, infelizmente, não temos.

1

Eixo 3

209-Aluno

Não tenho sugestões . Não indicaria

1

210-Aluno

Sim!

3

211-Aluno

wrtrthgewsr

3

212-Aluno

Sim

3

213-Aluno

A faculdade tem uma estrutura e dinâmica muito boa. sim, eu indicaria a faludade para qualquer
pessoa que nela deseja trabalhar e estudar.

3

214-Aluno

Nenhuma

3

215-Aluno

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3

216-Aluno
217-Aluno

Melhorias na coordenação do curso e sae.
SIM

1
3

Eixo 4

218-Aluno
219-Aluno

Sim
nada

3
3

220-Aluno

É preciso melhor muito no que concerne a organização do SAE, na época de renovação de
matrícula, o que suja o nome da faculdade é isso, resolvendo isso já esta ótimo, de restante.

1

221-Aluno

Sinto falta de eventos sociais para os discentes do curso de Medicina Veterinária, gostaria de ver
mais integração com a comunidade, acredito que falta iniciativa e vontade dos próprios alunos, mas
é preciso criar mais oportunidades. Eu indico a Funorte, porque uma universidade não se funda ela é
construída, depende de nós.

2

222-Aluno

As sugestões de melhoria: uma forma mais prática é eficiente na hora da rematrícula, período de
renovação sempre é complicado tem muita fila de espera.

1

223-Aluno

Falta muita organização e agilidade no atendimento, mesmo assim indico a faculdade para fazer
parte do corpo discente, pois é ampla e acessível a quem tiver interesse.

1

224-Aluno

Bom

3

225-Aluno
226-Aluno

A faculdade esta precisando de diversas melhorias, dentre elas no corpo discente, pois vários
professores se encontram desmotivados com a profissão e alguns despreparados para tal. Também a
faculdade não disponibiliza para os docentes melhores qualidades de ensino. Eu não indicaria um
conhecido para fazer parte da instituição.
N

1
3

Eixo 3

227-Aluno

A coordenação do curso deveria sanar os problemas que os alunos apresentam a ela.

1

Eixo 3

228-Aluno

Eu indicaria a minha faculdade sim

3

229-Aluno

Nenhuma sugestão.

3

230-Aluno

ser mais organizada

1

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

231-Aluno
232-Aluno

A FUNORTE precisa ter melhorias em todos os setores. Exemplos: A falta de segurança é enorme.
Qualquer indivíduo entra no campus com qualquer tipo de objeto. O SAE é um dos piores
atendimentos ao público que eu já presenciei, uma grande falta de respeito com os alunos e
familiares. Tanto o número de funcionários quanto ao seu atendimento é lamentável. Os professores
trabalham de forma individual, cada um segue as suas próprias leis, dificultando assim o
entendimento do acadêmico. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando das falhas da FUNORTE, mas
a grande pergunta não quer calar, adianta de alguma forma preencher todas essas questões?? 2ª
Pergunta: Não indicaria.
nenhuma

1
3

Eixo 3 e Eixo 4

233-Aluno

Deveria haver uma maior comunicação, entre academica e supervisão ou direção, para melhor
resolverem os problemas ja que são muitos.

1

Eixo 3

234-Aluno

Nenhuma

3

235-Aluno

É necessario muitas mudanças gestão completa.

1

236-Aluno

mostrar transparência no que faz para os alunos e efetivar um atendimento melhor para os mesmos

1

238-Aluno

oportunidades de aulas praticas que a faculdade poderia arrumar para arrumar para irmos... e e
indicaria depois que muita coisa melhorasse na faculdade.
trocar o professor de geometria ronaldo pois ele nao incentiva niguem para continuar no curso, ele
deveria estar la pro 8° periodo ou nem estar na instituicao

239-Aluno

Nada no momento

3

240-Aluno

melhorar o acesso a Internet, dinamizar o SAE, ampliar o acervo da Biblioteca. Tenho indicado
pessoas para fazer perte do corpo discente. sim

1

241-Aluno

Sim, concerteza a instituição tende a crescer cada dia, pelos seus aspectos e também aos grandes
benefícios aos alunos.

3

242-Aluno

NENHUMA.

3

237-Aluno

1

Eixo 4
Eixo 4

Eixo 3

2

Eixo 4 e Eixo 5

243-Aluno

Melhorias quanto a parte física da faculdade , estética. Melhorar os banheiros, principalmente. E ser
mais rigoroso quanto ao uso de carteirinhas para a entrada na faculdade , pois o descaso da
faculdade nesse assunto torna fácil a entrada de qualquer estranho. Sim , eu indicaria minha
faculdade a alguém que esteja interessado.

2

244-Aluno

sim. é a melhor faculdade do planeta sou eternamente grato por tudo obrigadooooooooooo.

3

245-Aluno
246-Aluno

O Campus do Centro tem que melhorar muito ainda.
Nao sei

1
3

247-Aluno

dfgdfgasdfgdsfghadsfg

3

248-Aluno

Melhorar os livros e colocar ar condicionado na biblioteca .

1

Eixo 5

249-Aluno

*mellhoria no que diz respeito a metodologia de ensino de alguns professores. * implantação de
aulas práticas com mais frequência.. * uma melhor organização no atendimento do SAE uma vez
que época de matrícula é impossivel em quase todos os horários que pessoas tem disponibilidade de
exigir tal serviço é impossível sua concluisão ou por causa de uma demora absurda ou por sistema
inoperante.

1

Eixo 3 e Eixo 4

250-Aluno

Aaabbbcccddde ee

3

251-Aluno

No momento não tenho sugestões para a melhoria dos serviços, mas indicaria pessoas a fazerem
parte do corpo discente.

3

252-Aluno
253-Aluno
254-Aluno

O SAE precisa de mais colaboradores. A IES oferece excelentes cursos e uma equipe de excelência,
indicaria sim para qualquer pessoa a faculdade. Fazer parte dessa equipe é muito importante e
pretendo fazer parte dessa rede.
2
Ganzvzgz

2
3
3

255-Aluno

TRATA-SE DE UMA INSTITUIÇÃO COM AVALIAÇÃO POSITIVA EM TODOS OS
ASPECTOS, SENDO UM ESPAÇO PROPICIO PARA O CRESCIMENTO PROFISSIONAL E
ACADÊMICO.

3

Eixo 4

256-Aluno

A preservação e o uso responsável dos recursos naturais e sociais não representam apenas uma
questão de conseguir a simpatia da opinião pública, o que já é muito importante, mas também uma
questão estratégica de redução do desperdício e dos custos operacionais, além do surgimento de
novas oportunidades de negócios sustentáveis em diversas áreas da sociedade. Por exemplo,
conquistou o mercado rapidamente. a sustentabilidade realimenta, todos os dias, uma das maiores
promessas económicas do nosso país para ocupar uma posição de incontestável destaque no mundo
etilização da agua de reúso ,e a captação de energia solar.

3

257-Aluno

A coordenação dos cursos deve participar mais ativamente da gestão e organização dos mesmos.
Não indicaria a faculdade a um interessado em cursar engenharia civil.

1

258-Aluno

sim

3

259-Aluno

A nossa IES e ótima, creio que em questão de melhorias não teriamos o que colocar em pauta.

3

260-Aluno

selecionar mehlores os professores.E ouvir os alunos quanto a arrogancia de alguns professores.

1

261-Aluno

Faculdade nova e com excelente corpo docente

3

262-Aluno

Indico sim, a Funorte está em busca da excelência

3

263-Aluno
264-Aluno

entendemos que está continuamente ocorrendo melhorias na instituição, mas algumas coisas ainda
devem ser melhoradas principalmente o serviço burocrático da faculdade, muitas das vezes
tentamos resolver alguma intercorrência e somos passados para uma grande quantidade de pessoas
sendo que uma só já poderia resolver a situação, a demora na impressão e entrega de certificados,
etc.
Bom

2
3

265-Aluno

uma melhor participação da diretora academica

2

266-Aluno

Sim. eu indicaria a faculdade para alguém interessado

3

267-Aluno

É preciso toda uma mudança para diminuir a burocracia, agilizar atendimentos, melhorar a
comunicação. Além de necessitarmos de uma coordenadoria mais presente, ativa e transparente em
suas ações. Eu indicaria, porém deixaria claro os defeitos da instituição.

Eixo 4

Eixo 3

Eixo 3 e Eixo 4
1

268-Aluno

sim,embora a faculdade ainda esteja passando por melhoras o sei nível de qualidade é muito bom.

3

269-Aluno
270-Aluno

Maior humanização no setor SAE
Ok

1
3

271-Aluno

Indicaria claro, porém sempre é bom melhoras

3

272-Aluno

Melhoras no SAE

1

Eixo 4

273-Aluno

Melhorar as condições de atendimento no SAE !!

1

Eixo 4

274-Aluno

Que os professores avaliem mais a capacidade do aluno não so em provas, que o cprpo docente
tenha mais dinâmica em suas aulas.

2

275-Aluno

Estacionamento Sim, eu indicaria a faculdade.

3

276-Aluno

Mais consideraçao para com os alunos

1

Eixo 3

277-Aluno

não indicaria, pois existe muita enrrolação para resolver os problemas dos alunos e poucos
funcionários para atender os alunos fazendo com que assim perca muito tempo pra resolver algo de
levaria 5 minutos.

1

Eixo 3 e Eixo 4

278-Aluno

O ensino da Faculdade é muito bom, porém a semana de matrícula é terrivelmente extressante. O
aluno tem que perder muitas aulas para conseguir matricular. Poderiam aumentar o pessoal do
atendimento no SAAE.

1

Eixo 4

279-Aluno

Sugestões:Melhoria no atendimento do SAE, devido a demanda maior e pelo que tenho contato a
quantidade de funcionários, não é suficiente para um atendimento rápido.

1

Eixo 4

280-Aluno

A estrutura em si não é muito boa, deixa desejar. Mas o corpo docente é muito bom e eu indicaria
sim.

1

Eixo 5

281-Aluno
282-Aluno

Atividades extracurriculares promovidas pela faculdade, congressos gratuitos, melhor atendimento
do SAE. Não.
Várias

1
1

283-Aluno

Nada a declarar.

3

Eixo 4

Eixo 3 e Eixo 4
Todos os Eixos

284-Aluno

Como melhoria, sugiro que a secretaria do Campus São Norberto funcione. Claro que indico a
Faculdade para amigos, para que venham fazer parte do corpo Discente; quanto ao Corpo Docente
tem grandes nomes que gostaria que fizessem parte como Dr Daniel Antunes, Dr Atanasyo
Mikonios(UFVJM), Drª Cynara Silde(UNIMONTES).

285-Aluno

Melhorar a parte burocrática, tudo o que precisei solicitar em relação a documentação foi
extremamente moroso e só foram resolvidos por conta da minha insistência e necessidade em
resolver. No corpo técnico precisaria de funcionários mais preparados para o exercício de suas
funções.

1

286-Aluno

A faculdade deixa um pouco a desejar em algumas questões, mais tem ótimos professores. Indicaria
para outras pessoas.

2

287-Aluno

Mais divulgação, sendo que pouco conheço doassunto

2

288-Aluno

não

1

289-Aluno

Nenhuma

3

290-Aluno

sugestão seria uma biblioteca com um maior nivel

2

291-Aluno

Melhorar o atendimento no sae, colocar mais pessoas para atender e atender somente os acadêmicos
do nosso campus no campus são norberto, colocar mais livros novos na biblioteca.

1

292-Aluno

É necessário agilidade no SAE, EM QUESTÕES BUROCRÁTICAS.

1

293-Aluno

com certeza nao tenho nem uma reclamação no momento pra esta tudo otimo

3

294-Aluno

Acho que a instituição está ótima . Se eu tivesse alguém em mente indicaria sim para trabalhar .

3

295-Aluno

Nenhuma

3

296-Aluno

O que eu acho que precisa melhorar é quanto a questão de avaliação das provas, poderia ser pelo
menos 4 e assim distribuir melhor a nota. Sim, eu indicaria.

2

3

Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5
Eixo 4

297-Aluno

No meu ponto de vista a IES é uma excelente instituição educacional, porém deixa a desejar no que
diz respeito a um local adequado para seus acadêmicos, bem como os professores a guardarem os
seus veículos, uma vez que a mesma não possui estacionamento próprio. Quanto a indicação já fiz
várias inclusive no âmbito familiar.

3

298-Aluno

sim indicaria, gostaria de acrescentar que no curso de administração deveria ser implantado visitas
técnicas, pois desde 2013 quando entrei não houve nenhuma.

2

299-Aluno

sim indicaria. Acredito que o curso de administração deveria ter mais atividades extracurriculares, e
o sae deveria ter mais atendentes, para agilizar o processo de atendimento aos academicos.

1

Eixo 4

300-Aluno

Primeiro apontamento seria uma renovação nos livros da biblioteca, pois a mesma disponibiliza
livros muito antigos e os alunos necessitam de livros atualizados. Aumentar o número de unidades
para os alunos, a quantidade de livros que a faculdade disponibiliza é pouco comparado a grande
demanda de alunos. Otimizar o sistema de informática da biblioteca que cai constantemente e
dificulta o acesso do aluno aos livros na hora que deseja, tendo que aguardar por muito tempo o
sistema reestabelecer. Aumentar a estrutura do SAE, aumentar o número de funcionários fazendo
atendimento no setor, para que o aluno não precise perder quase uma manhã, tarde ou noite para
conseguir ser atendido, principalmente no período de renovação de matrículas, sendo que a
faculdade nesse período atende também alunos dos demais campus, fazendo com que a demanda de
alunos aumente e permaneçe somente três ou no máximo quatro funcionários no atendimento do
sae. Penso que pelo menos no período de grande demanda do SAE deveria disponibilizar no
mínimo oito atendentes, para o aluno ter atendimento rápido. E se possível uma forma de avaliar
dando uma nota ao final de cada atendimento para melhorar a qualidade. E por último penso que a
Faculdade deveria disponibilizar um espaço próximo ao prédio para os alunos terem onde estacionar
seus carros e motos, uma vez que todas as grandes faculdades de Montes Claros disponibilizam
estacionamento para seus alunos, e com isso evitaria de o aluno não se preocupar com seu veículo
na rua que fica exposto a todos os perigos sem contar quando o aluno chega um dia atrasado, já não
consegue ada nem na rua, tendo muitas vezes que estacionar em local proibido sujeito a multas
porque a instituição não dispõe de estacionamento. Isso evitaria muitos transtornos que já ocorreram
como, veículos estragados na rua, motos sendo derrubadas por outros veículos na porta da
faculdade, devido a rua ser muito estreita e os carros e motos passam muito perto dos que já estão
estacionados, e os guardas da MC trans multando aqueles que se viram obrigados a estacionar em
local não permitido por alta de vaga próximo ao prédio e por falta de estacionamento da faculdade,
faço essa reivindicação porque tenho moto e sei a dificuldade que é, e por já ter testemunhado danos
em motos na porta da faculdade. e como os demais campus tem esse conforto de ter o
estacionamento e nós pagamos do mesmo jeito que eles, também merecemos ter o estacionamento.
Sei que no prédio não tem estrutura para estacionamento, mas acredito que poderia ter uma forma
de resolver esse problema nos redores do prédio, onde até mesmo possuem muitos estacionamentos
particulares e alguns alunos até utilizam, mas nem todos tem condições de arcar com mais esse
gasto mensal. Agradeço se você leu até o final as minhas sugestões de melhorias em relação a
faculdade, e pela oportunidade de ouvir á todos os alunos em suas críticas para as devidas
melhorias.

1

301-Aluno

sim

3

Eixo 3, Eixo 4 e
Eixo 5

302-Aluno

Melhorar o SAE, para agilizar as matriculas, bem como capacitar os professores para uma melhor
didática.

1

303-Aluno

Jtfbduvdzhusfjdffv

3

304-Aluno

a instituição pode ser melhorada, se houver maior aços na biblioteca , como tambem VÁRIOS
exemplares doutrinários ATUALIZADOS. E lugares destinados a estudos em grupo. Como divulgar
em salas (a publicação de concurso/ estagios) ..(isto divulgaria o nome da instituição a cada aluno
aprovado)

2

305-Aluno

Deveria haver um investimento maior na aquisição de novas doutrinas para a biblioteca, bem como
sua ampliação.

2

306-Aluno

Utilização do ônibus para aulas práticas do curso de Medicina Veterinária

2

307-Aluno

A melhoria inicial seria na questão da higiene. Temos encontrado banheiro do terceiro piso e
primeiro piso com mal cheiro devido a falta de limpeza.

1

Eixo 5

308-Aluno

É necessário que haja uma melhor redistribuição e esclarecimento das funções existentes na
faculdade e que isso seja levado aos alunos, para que não aconteça confusões ao resolver
pendências ou ao tirar dúvidas em alguns setores da instituição.

1

Eixo 3 e Eixo 4

309-Aluno

Nada a declarar!

3

310-Aluno

Nada a declarar .

3

311-Aluno

Indicaria melhorias na parte de pesquisa e praticas jurídicas, como auxilio na publicação e
elaboração de artigos científicos com ajuda dos professores, oficinas de pratica jurídicas e mais
seriedade com os serviços de monitoria, inclusive no contato entre professores e monitores;
melhoria nos serviços e no acervo da biblioteca. Sim indicaria!

2

312-Aluno

Ñ

3

313-Aluno

Sinceramente desconheço o assunto.

3

314-Aluno

Faculdade com excelente condição para os discentes. indicaria e indiquei.

3

Eixo 3 e Eixo 4

315-Aluno

Melhoras em todos os setores

1

316-Aluno

3

317-Aluno
318-Aluno

Eu estou muito satisfeita com a Instituição.
Área de alimentação com preço mais acessível e mais comunicação aos benefícios oferecidos pela
faculdade ao aluno.
Sim

319-Aluno

Está ótimo!

3

320-Aluno

mais profissionais capacitados para atender pessoas e mais informados com relaçao as suas
competencias

1

321-Aluno

A instituição preocupa com académico

3

322-Aluno

Organização no SAE. Indicaria.

1

323-Aluno

Indicaria sim!

3

324-Aluno

Sem sugestões no momento.

3

325-Aluno

Para melhorar basta continuarmos trabalhando juntos e com o mesmo objetivo de ter algo sempre
melhor para a nossa instituição. Assim sempre teremos algo melhor. Assim como està hoje.

3

326-Aluno
327-Aluno

Melhorar o sae
.

1
3

328-Aluno

no momento nao tenho o que reclamar

3

329-Aluno
330-Aluno

na verdade precisa melhorar muita coisa. Desde as coisas mais simples como as mais conplicadas
sim

1
3

331-Aluno
332-Aluno

No momento vejo que a instituição esta de parabens
.

3
3

333-Aluno

o ar condicionado..

1

1
3

Todos os Eixos

Eixo 5

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

Todos os Eixos

Eixo 5

334-Aluno

Na minha opinião todo o corpo discente, docente e corpo técnico estão bem representados e neste
momento não tenho sugestões.

335-Aluno

Não sei se se relaciona ao mesmo, mas uma das principais mudanças deveria acontecer na
administração em relação à segurança, não há como avaliar uma instituição que não cuida da dos
seus, pois qualquer que seja pode entrar sem o mínimo controle, sem mencionar o estacionamento
que por diversas vezes se vê casos deveras estranhos. Sim, é verdade que a instituição nos oferece
um bom nível de ensino, no entanto não se nota um interesse maior interesse de auxilio ao aluno
como um a prova substitutiva por exemplo, ou mesmo provas que não sejam durante uma semana
consecutiva, para dar tempo ao aluno entre uma prova e outra, contudo considero uma boa
instituição, mas que ainda falta muito para chegar ao mesmo nível do preço pago pelos cursos.

1

336-Aluno
337-Aluno

ar condicionado que funcione, sae que funcione, virtual class que funcione
Sim

1
3

338-Aluno
339-Aluno

Um melhor planejamento dos trabalhos, sem deixar todos para o final do semestre. Sim.
Bom

2
3

340-Aluno

internet mais rapida

2

341-Aluno

Mais atenção as queixas apresentadas na caixa da ouvidoria, assim como resultados e respostas. O
curso de Med. veterinária precisa de docentes capacitados, preparados para ministrar uma aula, hoje
podemos contar com poucos professores assim. Precisamos de ter maior acesso a informações
importantes no que nos diz respeito, ex.Núcleo de Pesquisa e extensão. Poucas informações temos a
respeito. Mais interesse da faculdade em divulgar seus alunos em projetos científicos em congressos
e simpósios. Isso mostra discentes ativos e interessados, mas precisamos de apoio da faculdade, pois
levaremos conosco o nome da instituição. Queremos responder a este questionário, apresentar
nossas queixas e receber resultados.

1

342-Aluno

Nenhuma.

3

343-Aluno

sim, pois é uma instituição excelente, apesar que desde que entrei melhorou em vários aspéctos,
inclusive a coordenação o atendimento aos acadêmicos.

3

3

Eixo 3 e Eixo 4

Eixo 5

Eixo 3 e Eixo 4

344-Aluno

desconheço assunto

3

345-Aluno

uma pos graduação na area social EX Desenvolvimento social

2

346-Aluno

Mudança urgente no sae

1

347-Aluno

pos graduaçao em desenvolvimento social

2

348-Aluno

sim, indico, a instituição de modo geral é boa!

3

349-Aluno

Sim. O ambiente acadêmico está sempre em constante aperfeiçoamento, onde os responsáveis
denotam preocupação em realizar melhorias visando o crescimento da instituição e de seus
colaboradores e alunos.

3

350-Aluno

Gostaria que os problemas fossem resolvidos de forma mais flexível onde os estudantes da
instituição que é particular recebem mais crédito.

2

351-Aluno

Conscientização de que a evasão escolar da faculdade está diretamente ligada ao sistema de
avaliação implantado pela minoria de professores. A capacitação do aluno está diretamente ligada o
interesse dele próprio, que mesmo enfrentando dificuldades se empenhará ao máximo, quando da
necessidade de fazer uso do conhecimento, portanto para que permaneça ativo na escola, com o
menor número de dependências possíveis para que continue a estudar, necessário se faz dificultar
menos a vida do acadêmico para ser promovido para os semestres seguintes. Sim, indicaria!!

3

352-Aluno

A faculdade de Direito campus São Norberto sofre muito com sua estrutura física. Falta espaço, a
biblioteca e um exemplo da falta de espaço, ou de uma organização no seu face lifte era preciso
cabines individuais ou um isolamento acústico. Outro ponto e o SAE sofre com o excesso de
atendimentos era preciso filtrar e uma possivel melhoria nos servidores do sistema da faculdade e
uma capacitação dos atendentes criação de uma caixa isso e urgência SAE ta sendo uma parte
crítica da instituição requer uma atenção da CPA e da direção geral da IES

1

353-Aluno

Desconheço. Sim

3

Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5

354-Aluno

No atendimento da recepção, deveria colocar pessoas mais educadas e com paciência em trabalhar
com pessoas, os professores ser mais igualitário com o aluno dentro e fora da sala de aul.

1

355-Aluno
356-Aluno

Melhoria nas aulas praticas. Indicaria
Sim.

2
3

357-Aluno

Acho que deveria melhorar em tudo visar mais os direitos dos alunos

1

Todos os Eixos

358-Aluno
359-Aluno

mais funcionarios no SAE no periodo de renovação de matricula, matricula e dependencias.
agilidade nos atendimentos no SAE. mais informação (SAE passa muita informação errada para os
alunos e principalmente os calouros). eu indicaria sim essa faculdade
sim

1
3

Eixo 4

360-Aluno

É preciso melhorar a qualificação dos atendentes do SAE, na maioria das vezes estão
desenformados e não passam orientações corretas aos alunos.

1

361-Aluno

Sugiro que melhorem o atendimento do SAE, reforcem o arsenal de livros da biblioteca.

1

362-Aluno

creio que o núcleo docente de orientação de tcc deveria seguir critérios e ser fiscalizada. observo
descaso quanto as orientações e o orientando pode ser prejudicado por esse motivo.

1

363-Aluno

COORDENADOR OU ALGUM RESPONSÁVEL, ASSISTIR AULA ESPORADICAMENTE
QUANDO DA RECLAMAÇÃO PELOS ALUNOS DE ALGUM INTEGRANTE DO CORPO
DOCENTE.

2

364-Aluno

Uma visita tecnica para melhor se aperfeiçoar a qualidade da universidade.

2

365-Aluno
366-Aluno

Os alunos deveriam ser mais ouvidos pela instiuição.
...

1
3

Eixo 3

367-Aluno

Melhoria do atendimento do SAE.

1

Eixo 4

368-Aluno

Falta informações, os alunos deveriam ter mais acesso as informações sobre todos os temas.

1

Eixo 3

369-Aluno
370-Aluno

Nenhuma
...

3
3

Eixo 4

Eixo 4
Eixo 4
Eixo 3

371-Aluno

Acredito que poderia haver melhorias no que diz respeito à agilidade dos processos de atendimento
no SAE e em outros setores. Sim, indicaria.

1

372-Aluno
373-Aluno

Mais agilidade em resolver os problemas no sae
N

1
3

374-Aluno

sdfsfjskdfhnl shdffos dhf iaoshdf osdf

3

375-Aluno

Jkddhdhdjoodjbebq

3

376-Aluno

Melhoria no Sae. Mais projetos de capacitação como palestras, congresso entre outros

1

Eixo 3 e Eixo 4

377-Aluno

Melhoras no espaço estrutural, opcional e de acessibilidade em alguns pontos da IES, tais como:
(Biblioteca, laboratório de informática etc) e mais incentivo ao corpo discente, quanto às
oportunidades de práticas jurídicas.

1

Eixo 5

378-Aluno

Ta bom assim

3

379-Aluno
380-Aluno

Minha Sugestão para a estrutura da faculdade, e ter um casa do aluno no campos JK que fica tão
distante, complicando o deslocamento dos acadêmico, e professores, a casa do aulo seria um local
onde os acadêmicos poderia descasar e prepara a suas própria refeição, e claro um local para
estudar.
Sim

2
3

381-Aluno

Melhorar o atendimento do SAE

1

382-Aluno

Melhor atendimento do sae

1

383-Aluno
384-Aluno

melhora o preço da cantina,melhorar a estrutura de ensino como com computador livros mais
voltada para os curso,e melhora o atendimento do sae
o

1
3

385-Aluno
386-Aluno

muito bom
Nada

3
3

387-Aluno
388-Aluno

Melhoria no atendimento do sae
Não.

1
1

Eixo 4
Eixo 4

Eixo 4
Eixo 4
Eixo 5

Eixo 4

389-Aluno

Melhoria no atendimento

1

Eixo 4

390-Aluno

Em relação ao atendimento no SAE da FUNORTE JK acho que deveria ser melhorado,pois estudo
lá há 6 meses e não consigo ser atendido,pela demora mesmo,e já no Campus São Luis consigo
atendimento,mas pra alguns procedimentos ele não conseguem resolver,pois é responsabilidade do
campus de origem. Há entre outras coisas também existentes a serem abordadas,mas no
momento,somente isso basta.Obrigado.

1

Eixo 4

391-Aluno
392-Aluno

Melhoramento do sae
!

1
3

Eixo 4

393-Aluno

Com certeza indicaria.

3

394-Aluno

Sinto-me bem em estudar nessa instituição de ensino.Indicaria a mais interessados em fazer parte
dessa Faculdade.

3

395-Aluno

a questão mais chata quando se precisa de atendimento no SAE e não tem retorno, e o mesmo e para
a coordenação do curso onde a profissional não tem tempo para as demandas que lhe chega. E
muito tempo esperando para atendimento.deveria ter pelo menos 2 auxiliares na coordenação para
resolver problemas rápidos, e no SAE mais profissionais capacitados .

1

396-Aluno

sim indicaria

3

397-Aluno

Prova substitutiva e mais aulas praticas

2

398-Aluno
399-Aluno
400-Aluno

minha sugestao de melhoria mais organizaçao non atendimento do SAE devido as vezes necessitar e
so ficar cheio,so que penso
sim
nehuma

1
3
3

401-Aluno

Implantação de fazenda universitária para curso de Medicina Veterinária e transporte para aulas
práticas fora da cidade.

2

402-Aluno

Bahdubdgdyus

3

Eixo 4

Eixo 4

403-Aluno

Melhora do atendimento da equipe do sae.

1

404-Aluno

Indicaria co certeza. Quanto a biblioteca, presizamos de mais livros.

3

405-Aluno

O campus JK não oferece estrutura nenhuma para os acadêmicos de turno integral.

1

406-Aluno

Maior interação do corpo docente com o corpo discente. E necessário melhoria nas instalações.

1

407-Aluno

Desconheço

3

408-Aluno

Nenhuma

3

409-Aluno

Instalações mais modernas

1

410-Aluno

Em primeiro, gostaria de apontar aspectos bastante positivos: - As salas são bem arejadas,
espaçosas, carteiras e quadro bem conservados; - A biblioteca apresenta riqueza de livros, muito
organizada quanto aos espaços de estudo, empréstimos e atendimento. Entretanto, o SAE é um
órgão que funciona em péssimas condições: - As senhas não são mais distribuídas digitalmente,
acumulando pessoas, e fazendo com que, SE SAÍREM MAIS SENHAS, muitas passem na frente de
outras; - O atendimento é muitíssimo demorado, em várias vezes por falta de respeito dos
atendentes que saem sem dar satisfações ou custam a chamar o próximo da fila; - Alguns atendentes
exercem seu trabalho com má vontade. Além disso, a instituição NÃO APRESENTA NENHUMA
SEGURANÇA, visto que as catracas estão de enfeite, pois qualquer um entra e sai quando bem
quer. Como sugestões, acredito que seria de grande valia: - implantação de um projetor em cada
sala, devido à alta demanda por agendamentos para os trabalhos, visto que não são todos os
professores que possuem um; - distribuição de senhas digitalmente; - melhor treinamento aos
funcionários do SAE para que atendam com eficiência, sem demoras, ou má vontade, pois isso já é
um desrespeito aos estudantes que precisam dos seus serviços. - Entrada somente pelas catracas: ou
com uma carteirinha ou através da digital. Esta seria a melhor porque não haveria esquecimentos.

1

411-Aluno

aumentar a biblioteca

1

Eixo 4

Eixo 5
Eixo 3 e Eixo 5

Eixo 5

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 5

412-Aluno

Nada n

3

413-Aluno

Visitas tecnicas e aulas práticas

1

414-Aluno

Eu indico a IES sim. Falo sempre da FUNORTE para amigos, colegas de trabalhos, pessoas do
circulo de relacionamento. Indicaria para Discentes e Doscentes.

3

415-Aluno

Os critérios de avaliação são incovenientes e não aproveitam ou viabilizam o verdadeiro
aprendizado do aluno. Deveria ter uma melhoria para que a preocupação do professor fosse no
verdadeiro aprendizado do aluno.

1

Eixo 3

416-Aluno

Gostaria que melhorasse o atendimento do xerox, SAE, a intenet do laboratório, e que o preço dos
alimentos da cantina abaixe, a biblioteca com o custo de multas dos livros. grato

1

Eixo 4

417-Aluno

Ter interesse em proporcionar aos seus alunos uma oportunidade de fazer um intercâmbio etc.. Sim
pois a Funorte em questão de ensino está de parabéns.

2

418-Aluno

Melhorar em geral

1

Eixo 3

Todos os Eixos

419-Aluno

Começarei pelo mais importante, o que realmente faz a diferença na vida do acadêmico. Os
professores atuais, em sua grande maioria, introduzem a matéria, com pouquíssimos exercícios de
fixação e, na avaliação cobram questões de concursos. Para nós alunos iniciantes, 1º e 2º períodos é
um trauma. Nos sentimos incapazes e incompetentes, por mais que estudemos. É uma total
incoerência. Pode até ser mais trabalhoso, mas entendo que o próprio professor deveria elaborar às
questões sobre a matéria lecionada (Direito Constitucional...). Ora, mal iniciamos na matéria e já
estamos aptos para resolver questões de concursos? Ainda, não disponibilizam às questões de
concursos para exercícios, com medo de ficar sem elas para a prova, ou é falta de tempo para
separá-las e adequá-las à matéria lecionada? Questões de concursos exigem conhecimento prévio,
pouco comum aos iniciantes de Direito. A repetição das mesmas provas nas turmas, ao meu ver, é
antiético. O aluno que realmente estuda vai mal na prova, o que consegue cópia da avaliação
anterior e memoriza às questões, em dez minutos, tira total. Entendo que a faculdade deveria exigir
do corpo docente, dedicação exclusiva, ou no máximo o professor trabalhar somente em mais uma
faculdade ou exercer apenas mais uma atividade - é claro, com remuneração à altura. Já ouviram o
ditado de quem faz muitas cousas, não faz nada direito?

1

420-Aluno

Melhoruas em geral

1

Todos os Eixos

421-Aluno

Precisamos de professores mais pontuais, mais comprometidos com a instituição, deixando seus
interesses pessoais em segundo plano. Devem ao máximo cumprir o calendário acadêmico para não
prejudicar os alunos, pois com o adiamento de provas e trabalhos devido a falta de planejamento
prejudica e muito a vida acadêmico dos alunos, uma vez que acumulam muitas provas em datas
próximas. E

1

Eixo 3

422-Aluno
423-Aluno

No momento nada
Sim

3
3

424-Aluno

Melhorar o atendimento do SAE

1

425-Aluno

muito bom sim

3

426-Aluno

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

3

Eixo 3

Eixo 4

427-Aluno
428-Aluno

sim indicara. mas a ainda melhorias que podem ser feitas.
Nada

2
3

429-Aluno
430-Aluno
431-Aluno

nada a declarar !
***
Nao

3
3
1

432-Aluno

na minha opinião a parte mais ruim e deveria melhora um pouco mais seria o atendimento ao
estudante...

1

Eixo 4

433-Aluno

Como sugestão de melhoria cabe ressaltar a necessidade de agilidade nos processos burocráticos
como, atendimento no SAE e coordenação. Além disso, deve ser ampliado o acesso à informação
aos alunos. As informações geralmente chegam distorcidas, incompletas ou nem se tem acesso.

1

Eixo 3 e Eixo 4

434-Aluno

Sim eu indicaria como indico a minha faculdade para que outros possam fazer parte. Porém, vejo
que ainda temos muito pra melhorar. O ponto inicial desta melhora está no processo de
comunicação entre o que se desenvolve na gestão e a necessidade de informação dos alunos e
comunidade. Ninguém sabe ao certo o que é desenvolvido ou planejado e o que já vem sendo feito.
E isto ocorre em relação a quase todos os setores da IES.

1

435-Aluno

Seguranca

1

Eixo 5

436-Aluno

As principais melhorias a serem feitas são um novo SAE (com mais atendentes, mais espaço,
melhor organização) e também melhores salas de aula ( com cadeiras melhores, com lousa maior) e
etc.

1

Eixo 4 e Eixo 5

437-Aluno

Mais máquinas de Xerox

2

438-Aluno
439-Aluno
440-Aluno

Todas as melhorias necessárias para a instituição.
E tudo
Sim

1
1
3

441-Aluno
442-Aluno

Desconheço.
Sim

3
3

Eixo 3

Todos os Eixos
Todos os Eixos

443-Aluno

Nada

1

444-Aluno

Agilidade no SAE;

1

445-Aluno
446-Aluno

Maior planejamento de aulas expositivas, laboratórios com teste de psicologia mais atuais e
aprovados pelo satepsi... provas mais bem elaboradas e compreensão e grau de dificuldade
satisfatória para a promoção de conhecimento...
Bb

1
3

447-Aluno

A faculdade precisa melhora no geral, desde os serviços primários até a direção geral.

1

448-Aluno

Nenhuma

3

449-Aluno

Melhorar a organizacao

1

450-Aluno

Fazer simulados com todas as disciplinas todo o semestre

2

451-Aluno

Ouvir a opinião dos alunos pode ajudar.

1

Eixo 3

452-Aluno

O SAE é o que está necessitando urgentemente de melhoras!

1

Eixo 4

453-Aluno

O que mais eu sinto falta e de uma comunicao mais proxima com todos os estudantes, quanto as
questoes da instituçao. Onde e chamado um pequeno grupo e os demais ficam por fora de assuntos
importantes.

1

454-Aluno

Nenhuma sugestão de melhoria./Indicaria sim.

3

455-Aluno

Distribuir mais fixas no Sae ,e ter mais atendentes

1

456-Aluno

a minha sujestao é em relação as melhorias e

2

457-Aluno

Indicaria sim, pois a faculdade é otima

3

458-Aluno

Desconheco

3

459-Aluno

Realizar um estudo com os academicos.

2

460-Aluno

Organizar melhor o calendário de provas, e lançamento no virtual class

1

Eixo 4
Eixo 3

Todos os Eixos

Eixo 4

Eixo 3

Eixo 4

Eixo 3

461-Aluno
462-Aluno
463-Aluno

6
sim
...

3
3
3

464-Aluno

palestras e informaçoes sobre o mesmo

2

465-Aluno

Mudar tudo.

1

466-Aluno

Todos os serviços prestados são suficiente.

3

467-Aluno
468-Aluno
469-Aluno

Melhoras os estacionamento e a infraestrutura
1
Tudo.

1
3
1

470-Aluno

Indicaria a falcudade

3

471-Aluno

O nível de investimento para os cursos e insuficiente, principalmente com relação a aulas praticas,
que não cumprem o calendário acadêmico que e insuficiente para a formação dos acadêmicos. E
sempre que os acadêmicos reclamam com a coordenação não tem sua devida atenção sendo
desconsiderada a opinião dos acadêmicos. O empenho de muitos professores e notável mas a outros
que não importa com o andamento positivo do curso tendo muitos professores sendo privilegiados
pela coordenação que deveria ser retirados da instituição, o bem da instituição e dos acadêmicos que
estão sendo penalizados pela má formação. O melhor meio de ensino acadêmico, esperado por
todos e aprender o conteúdo proposto teórico praticando. Aprender a ser um profissional e agir
como um em suas praticas acompanhado dos seus professores. Criar um núcleo de professores
disponíveis aos acadêmicos para criar e construir sua iniciação cientifica. Diferente do que acontece
pois incentivar não só com palavras mas com compromisso e comprometimento e incentivo da
instituição.

1

472-Aluno

sim

3

473-Aluno

MELHORES CONDIÇÕES NOS BANHEIROS, UM MELHORAMENTO DE EXPRESSÃO NO
ATENDIMENTO DO SAE, MELHOR ILUMINAÇÃO NAS ÁREAS EXTERNA, ETC...

1

Todos os Eixos

Eixo 5
Todos os Eixos

Eixo 3 e Eixo 5

Eixo 4 e Eixo 5

474-Aluno

nenhuma

3

475-Aluno

Melhorar a administração geral,organização do SAE.

1

476-Aluno

O concerto das catracas, para maior segurança e ordem.

1

477-Aluno
478-Aluno
479-Aluno

Professores,ao invés de ficarem somente lendo o CONTEUDO, EXPLICAR!!! Parece que não
sabem a matéria depois aplicam Prova muito difícil!Professor Givago, contar menos caso e
EXPLICAR mais o conteúdo. KATIA Gusmão, além de humana, explica bem o conteúdo.
.
Fdegyhh

1
3
3

480-Aluno

Nada a declarar

3

481-Aluno
482-Aluno

Comprometimento com os acadêmico ali presente
Ruim

1
1

Eixo 3

483-Aluno

ACREDITO QUE A INSTITUIÇÃO COM RELAÇÃO A INFRAESTRUTURA ESTA BEM
RUIM, A UMA SEMANA CAI EM UM BOEIRO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ME
MACHUQUEI MUITO E NÃO TINHA UM REMÉDIO PARA PASSAR NAS LESOES.

1

Eixo 5

484-Aluno

Mais rapidez no atendimento.

1

485-Aluno

Não, ela não oferece cursos exclusivos tem a maior mensalidade e nem por isso tem o melhor
ensino. (nota no ENADE). Falta muito olhares para as necessidades do acadêmico e não apenas de
ensino, acompanhamento.

1

486-Aluno

Não. Sei.

1

Eixo 4
Eixo 5

Eixo 3

Eixo 4

Eixo 3

487-Aluno
488-Aluno
489-Aluno

Contratação de mais funcionário para atender melhor o cliente,bem como capacita-los para melhor
atender afinal somos nos que pagamos os salários, melhora a estrutura física da instituição
juntamente o o acervo da biblioteca , onde quase não encontramos o que o professor passa , e
quanto encontra não tem o suficiente para todos .
não
não

1
1
1

490-Aluno
491-Aluno

Nada a declarar
...

3
3

492-Aluno

Providenciem urgentemente a saída do professor Álvaro Guilherme. Péssimo professor.

2

493-Aluno

Desconheço o assunto.

3

494-Aluno

Prestar maior assistência ao acadêmico

1

Eixo 4

Eixo 3

495-Aluno

A faculdades tem que disponibilizar mais recursos para o curso de eng, de alimentos e apoiar mais
os projetos dos alunos .. ate pq eles fazem nao so com o intuito de acrescentar no curriculo deles ..
mas tambem para levar o nome da faculdade junto... a faculdade poderia ter mais parcerias com
empresas alimenticias .. para fornecer mais visitas tecnicas aos alunos ... pq a faculdade recebe
verba para isso ... e ela poderia fornecer um pedaço do terreno da faculdade para a criação de
projetos que envolvem o campo.. porque nossa area eh muito ampla .. poderia desenvolver uma
criação de alguns aminais .. para posteriores estudos .. isso agregaria muito ao conhecimento dos
alunos .. alem de nos da uma pespectiva do que nos realmente iremos trabalhar no mercado de
trabalho .. porque por mais que um aluno tenha notas boas nas disciplinas o aluno ainda sai cru para
o mercado de trabalho e a faculdade pode ajudar nesses aspectos .. pois a coodernação nao consegue
fazer tudo sozinha .. ela ja faz ate demais e tem coisas que sao alem dela e que nesse caso entra o
apoio e o planejamento junto a diretoria ou outros responsaveis da faculdade para auxilia-la ...
porque o nosso curso realmente precisa de um apoio maior !!! Se realmente pensarem nisso estarao
fazendo um otimo negocio .. porque o curso de engenharia de alimentos .. alem de ser um curso do
futuro .. porque todo mundo deixa de fazer tudo .. menos de comer .. a funorte possui alunos que se
dedicam e querem ver o curso ir para frente .. por isso peço que realmente voltem os olhos para o
curso de engenharia de alimentos e que a partir do proximo sementre seja diferente !!!

1

496-Aluno

Metodologia simplificada

2

497-Aluno

Uma ouvidoria mais acessível para os alunos.

1

498-Aluno
499-Aluno
500-Aluno

divulgar curso de letras de maneira mais objetiva melhorar segurança para que estranhos não
tenham acesso as salas
Regula
Sim

1
2
3

Eixo 3 e Eixo 5

Eixo 3

Eixo 3 e Eixo 5

501-Aluno

Penso que o atendimento ao acadêmico deveria ser de forma mais atenciosa, uma vez que os alunos
novatos ainda ficam perdido em relação à instituição, chegando aos mesmos informações
distorcidas. Gostaria também que a contratação de docentes para ministrar as disciplinas fossem de
forma criteriosa. Tivemos professor que falou nunca ter ministrado o conteúdo e não sabia como
trabalhar em sala de aula. Será que esse professor terá credibilidade para me avaliar? Terá
competência suficiente para formular uma atividade avaliativa ou VA para ser aplicado ao
acadêmico? Sugiro que seja feito um acompanhamento pedagógico com os professores visando o
ensino/aprendizado para que a INSTITUIÇÃO não seja avaliada de forma equivocada no ENADE.
Sugiro também que as VA's sejam formuladas de acordo com o que foi cobrado e discutido com o
acadêmico dentro de sala de aula. Tivemos professor que exigiu a aquisição do material didático
formulado pelo mesmo e que nem se quer abriu uma página da apostila para comentar um fato.
Quem vai me ressarcir esse valor investido e não utilizado pelo professor? Gostaria que a minha
sugestão fosse levada em consideração e alguma providência fosse tomada. Em relação ao FIES,
não culpo a faculdade pela situação que o país está passando nem mesmo ao acadêmico, mas o
marketing da faculdade foi "SÓ NÃO ESTUDA NA FUNORTE QUEM NÃO QUER"....Entendo
que seria facilitado o financiamento da faculdade, mas estou percebendo que está tudo complicado.
Desde já agradeço atenção.

1

502-Aluno

Mais funcionários no sae, mais ventilação nas salas

1

503-Aluno

Sem comentários.

3

504-Aluno
505-Aluno

melhorar o atendimento no sae,tirar virus desses computadores,limpeza nos banheiros
...

1
3

506-Aluno

Mais informações

2

507-Aluno

Nenhuma

3

508-Aluno

Penso que seria interessante investir em um melhor atendimento aos alunos,principalmente no setor
do SAE.Indicaria pessoas sim.

1

Eixo 3 e Eixo 4
Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

509-Aluno

Sim,

3

510-Aluno

Gostaria de saber onde está a fazenda escola do curso, porque não temos aula no mesmo.Cadê
também ônibus que levaria a fazenda escola. A cantina com preço alto, presença de moscas e
atendentes sem educação.

2

511-Aluno

Maior interação com o corpo academico, realizar mais eventos em prol da faculdade,

1

512-Aluno

nada a acrescentar no momento

3

513-Aluno

mais senhas distribuídas e mais atendentes no Sae. Sim ,não só indicaria como já indiquei.

1

514-Aluno

Nenhuma

3

515-Aluno

Sim

3

516-Aluno

SIM. NO ENTANTO HA MUITO QUE MELHORAR NO CORPO DOCENTE , SAE , A
ESTRUTURA A QUANTIDADES DE LIVROS DIDÁTICOS PARA OS ACADÊMICOS QUE
SÃO POUCOS , MELHORAR NO NA EFICACIA E EFICIÊNCIA AO REALIZAR AS
MATRICULAS NO INICIO DO SEMESTRE POIS , TEM UMA FILA SEMELHANTE AO DO
INSS PARA REQUERER BENEFICIOS . DENTRE OUTRAS.

1

Eixo 3 e Eixo 5

517-Aluno

A qualidade do serviço vem melhorando, o quet em que melhorar nas véspera de matricula poucos
funcionários para muitos alunos

1

Eixo 4

518-Aluno
519-Aluno

Mais agilidade no atendimento do SAE, sempre que temos alguma pendência para resolver,
passamos o dia inteiro na fila pra conseguir ser atendido a noite. Uma quantidade maior de livros
atualizados, o curso de direito é um dos cursos que mais utiliza livrivros, porém a quantidade de
livro atualizados para empréstimos é muito pouca.
.

1
3

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 3

Eixo 3

520-Aluno

Deveria ser desenvolvida uma oficina voltada para as questões da OAB 1° e 2° fase. Pois com um
índice elevado de acadêmicos aprovados na ordem, a instituição ganha maior visibilidade e
prestígio. Seria ganho para ambos.

2

521-Aluno

O SAE precisa de melhoria no atendimento ,principalmente quando se trata de renovação de
matricula, aquilo vira um inferno e vc tem que passar horas e horas aguardando ser atendida.

1

522-Aluno

Melhoria no atendimento do SAE , e nos valores como por exemplo declarações . Mais
comunicação aos alunos em relação ao esclarecimento de valores , principalmente do fies.

1

523-Aluno

Mais compromisso com os acadêmicos.

1

524-Aluno

Bacana, tem se algumas coisas a serem feitas, mas tudo em ordem.

3

525-Aluno

Sem comentários

3

526-Aluno

melhorar na didática dos professores, pois os mesmos deixam a desejar. melhorar o sistema de
comunicação.

1

527-Aluno

MAIS ORGANIZAÇÃO

1

528-Aluno

Mais atividades práticas

1

Eixo 3

529-Aluno

Melhorias na Biblioteca de forma que os alunos possar ter, mais espaço para estudar.

1

Eixo 5

530-Aluno

Indicaria minha Faculdade

3

531-Aluno
532-Aluno

tratar o aluno que trabalha com mais integridade e paciencia
sim

1
3

Eixo 3

533-Aluno
534-Aluno

Quanto a entrada,segurança e controle de pessoas no interios do predio.Sim, colegas meus de
trabalho,irmãos e conhecidos.
Nenhum

1
3

Eixo 5

535-Aluno

A Faculdade deixa muito á desejar,e eu não indicaria esta para algum interessado.

1

Todos os Eixos

536-Aluno

A ouvidoria precisa ser melhorada pois só vi até agora nome mas não vi funcionado.

1

Eixo 4

Eixo 4
Eixo 4
Eixo 3

Eixo 3
Eixo 4

537-Aluno

O SAE atendendo melhor os alunos

1

Eixo 4

538-Aluno

Na faculdade entra e sai qualquer pessoa a hora que quiser. A minha sugestão é que as catracas
voltasse a funcionar e que cada estudante recebesse um cartão para entrar na faculdade ou
cadastrasse a impressão digital.

1

Eixo 5

539-Aluno
540-Aluno

Acredito que nossa faculdade, esta buscando a melhoria, ela é sim uma instituiçao que eu indicaria
-

3
3

541-Aluno

Nenhuma

3

542-Aluno

nenhuma.sim indicaria

3

543-Aluno

Com toda certeza eu indicaria a instituição para alguem interessado.

3

544-Aluno

Primeiramente a estrutura física da instituição deixa a desejar, como por exemplo a falta de
auditório, uma praça de alimentação adequada com porte de instituição acadêmica, inclusive, já
encontrei cabelo no salgado da cantina e a garrafa de água mineral cheira gordura. Há banheiros que
faltam suporte para colocar papel higiênico, já encontrei inúmeras vez o mesmo em cima da parede,
e muitas vezes falta papel toalha e sabonete líquido. Bem, as salas deveriam ter data show já
instalados, caixa de som para o professor não perder tempo ao montar o mesmo.Faltas tomadas
suficientes, lembrando que, uma sala que comporta 30 alunos ou mais, tem somente duas
tomadas.Há, já ia me esquecendo, a faculdade não tem telão e nem microfone para realizar um
seminário. Os questionamento levados pelos acadêmicos até a coordenação, dificilmente são
resolvidos. O serviso do xerox é ruim, o atendimento e de baixa qualidade, falta internet na
faculdade e acaba o tonner, só no dia seguinte e olhe lá se vai ser providenciado. As fichas de pasta
de estágio são milenárias, não sei para que preencher repetitivos formulários.Para finalizar, os
docentes são qualificados mas, já teve casos de recebermos uma professora sem títulos.

1

Eixo 4 e Eixo 5

545-Aluno

MELHORIA NO ATENDIMENTO DO SAE.INDICARIA SIM.

1

Eixo 4

546-Aluno

No inicio não estava gostando do atendimento do sae

1

Eixo 4

547-Aluno

Sim. É SMP bom aprimorar

3

548-Aluno

Eu indicaria o curso os professores são bons. A única coisa que deixa deseja e o atendimento do
SAS no início do semestre para renovação de matricula.

2

549-Aluno

Sim, so e preciso fazer algumas melhorias nos laboratórios de informatica da bibliotec,
disponibilizar computadores com mais potência para pesquisa, fazer os cursos mais dinâmicos com
visitas técnica, eventos e jogos que destaca os conhecimentos teóricos em prátic.

1

Eixo 5

550-Aluno
551-Aluno
552-Aluno

Muitas coisas ainda precisam ser melhoradas. Principalmente com relação a informações. Muitas
vezes, os funcionários não sabem explicar coisas básicas, como questão de matrícula, requerimentos
e dependências. Pode melhorar também a integração do curso com a prática, com visitas técnicas,
palestras, etc.
Sim.
A

1
3
3

Eixo 3 e Eixo 4

553-Aluno

Nenhuma

3

554-Aluno

Mais aulas praticas

2

555-Aluno
556-Aluno
557-Aluno

NO MOMENTO NENHUMA
Sim
!!!

3
3
3

558-Aluno

Eu ach que a faculdade deveria ter prova substitutiva. Pois motivo de problemas pessoais na data de
provas

2

559-Aluno

MELHORIA NO XEROX

2

560-Aluno

Bom, sugiro uma melhoria na no setor do SAE e da coordenação dos cursos, uma vez que os setores
estão um pouco desorganizados, falta agilidade no atendimento e pessoal suficiente para atender a
grande demanda de alunos. Também seria interessante criar um setor exclusivo para PROUNI e
FIES, com atendentes em número suficiente à demanda de alunos. Como sugestão, também acho
interessante a faculdade promover mais eventos, palestras, visitas técnicas (principalmente), etc.

1

Eixo 3 e Eixo 4

561-Aluno

vejo pessoas sem compromisso à frente, que não estão nem ai para os problemas dos acadêmicos,
causando uma sensação de desprezo

1

562-Aluno

sim, indicaria para participar do corpo discente

3

563-Aluno

Maior presença

2

564-Aluno

Gostaria de melhorias no atendimento no xerox, no SAE e na cantina, pois é muito desorganizado,
ficamos horas e horas para ser atendido e com má qualidade.

1

565-Aluno

Não indicaria a ninguém a fazer parte da faculdade como aluno, pois, a faculdade tem ótimos
professores mas a maneira como se administra a instituição ao meu ver, é incorreta. Esta não é uma
faculdade em que incentiva o aluno a estudar, não caminha do lado do aluno e só quer prejudicar o
mesmo, não oferece apoio ao aluno com dificuldade, tem exceções, mas resumindo, é uma
instituição que frisa deixar o aluno de dependência para que assim, PAGUE novamente o valor da
matéria, não dando oportunidade de recuperar nota. Não estou dizendo que os professores tem que
passar os alunos mas tem matéria que certos alunos não tem muita conexão com o conteúdo e por
isso a faculdade deixa o aluno de dependência por conta disso. Temos que rever valores éticos
dentro da faculdade, pois até agora vejo apenas o interesse da instituição em GANHAR
DINHEIRO. Obrigado e que isso seja discutido para melhorarmos o desempenho!

1

566-Aluno

Prover os laboratórios com materiais e matérias primas indispensáveis para a realização das aulas
práticas.

1

567-Aluno

Maior valorização da visão do público acadêmico, através de uma maior participação dos
acadêmicos. Indicaria sim a instituição a um interessado.

1

568-Aluno
569-Aluno

Tudo esta otimo!
Nenhum

3
3

570-Aluno

Continue como estar, muito bom.

3

571-Aluno

28837%-3_"8-_'_@@_@-")-'__'-

3

Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 3 e Eixo 4

Eixo 5
Eixo 3

572-Aluno

Ouvir mais as sugestões dos alunos

1

Eixo 3

573-Aluno

Yaulas práticas, melhoria no campos, projetos de iniciação científica

1

Eixo 3 e Eixo 4

574-Aluno
575-Aluno

Aumentar o numero de atendentes do SAE.
Todos

1
1

576-Aluno

Professores demoram a lançarem as notas bem como corrigir eventuais erros

1

577-Aluno

Melhoria dos profissionais, da ética. Porque é tudo que seus professores ( com exceção de alguns)
não está tendo em sala de aula. Toda situação que se encontra leva para o lado pessoal sem qualquer
ética e profissionalismo.

1

578-Aluno

muito bom. aconselho a todos.

3

579-Aluno

nas salas de aula falta umas cadeiras com mais conforto.

2

580-Aluno

A instituição tem muitos pontos positivos. Porém, quanto ao que deve ser melhorado: A gente passa
muita insatisfação com professores que não lançam nota, hoje por exemplo, não posso renovar
matrícula por não saber se fui aprovada em todas as disciplinas, quando lançarem já estaremos em
cima da data da prova final ou de segunda chamada. Outro ponto, nunca consigo imprimir os
boletos pelo site, tendo que sempre estar indo ao SAE. E não concordo de ser cobrado valor em
dinheiro para fazer prova de segunda chamada, quando é apresentado atestado. Sou pagante, não
acho justo passar por tais transtornos.

1

581-Aluno
582-Aluno

Agilidade para resolução de problemas e atendimento aos estudantes.
nenhuma

1
3

583-Aluno

Ampliação da biblioteca e reforma dos banheiros próximo biblioteca. E nessaroo revet o sistema de
iluminação das Salad pois, não e possível utilizar o multimídia por não ter divisões nos interruptores
das salas, apagam se todas as lâmpadas.

1

584-Aluno

melhoria na qualidade dos setores administrativos

1

Eixo 4
Todos os Eixos
Eixo 3

Eixo 3

Eixo 3 e Eixo 4

Eixo 3

Eixo 5

Eixo 4

585-Aluno

Sugiro como melhoria,nos espaços de lazer da instituição,biblioteca com mais doutrinas atualizadas
e em maior quantidade.Indicaria sim.

586-Aluno

Ampliar o numero de atendentes no SAE pelo menos no periodo de matriculas pois o atendimento é
quase impossivel. Melhorar o acesso aos laboratórios de anatomia, pois é necessario reservar o
mesmo, o que é absurdo pois o estudante necessita do acesso a qualquer hora.

1

587-Aluno
588-Aluno
589-Aluno

Sim,eu indicaria.
sim
Sim.

3
3
3

590-Aluno
591-Aluno

maior espaço no laboratório da aula de materiais de construção civil
Não

2
1

592-Aluno

Criem o aplicativo mobile do virtual.

2

593-Aluno
594-Aluno

Vocês que devem usar a criatividade, quem é pago pra isso são vocês,
Otima.

1
3

595-Aluno

Uma questão a ser discutida seria a melhoria no treinamento de seus funcionarios, indicaria.

1

Eixo 4

596-Aluno

Primeira melhoria que deveria ter na funorte seria a biblioteca, pois nesta carece de livros.

1

Eixo 5

597-Aluno
598-Aluno

Professores qualificados na área que ministram as aulas;
No momento nenhuma

3

599-Aluno

Nao tenho sugestões. Na minha opinião está tudo ótimo.

3

600-Aluno

Os professores esta mais aberto ao diálogo

3

601-Aluno
602-Aluno

SIM EU INDICARIA A FACULDADE FUNORTE
sim estousatisfeita

3

603-Aluno

atendimento do SAE sim

1

2

Eixo 4

3

3
Eixo 5

604-Aluno

Maior flexibilidade

2

605-Aluno

Para melhoria da faculdade, e a questão ao atendimento no SAE, que nos deixa a desejar.

1

606-Aluno

Investimento em materiais didáticos, bem como em um laboratório de informática estruturado e
moderno a fim de atender com a devida qualidade os acadêmicos. É necessário a aquisição livros
atualizados e em quantidade suficiente para proporcionar a oportunidade de todos conseguirem
acessá-los. A biblioteca precisa de computadores novos que tenham a mínima condição para que
seja realizado um trabalho de estudos decente. Quanto ao laboratório de informática, este deveria
possuir uma estrutura mais ampla e moderna a fim de incentivar e estruturar o estudante de Direito
nas pesquisas e trabalhos de conclusão de curso. Ainda é necessário um investimento em internet de
qualidade para atendimento dos discentes. Para encerrar o atendimento do SAE está abaixo da
crítica, dessa forma seria viável a busca por um espaço maior bem como a contratação de mais
funcionários a fim de amenizar a demora no atendimento e otimizar o trabalho demandado.

1

607-Aluno

Infelizmente a faculdade é muito desorganizada. Não dá nenhum tipo de auxilio ao aluno. Muitos
professores são ótimos. Mas também reclamam da instituição.

1

608-Aluno
609-Aluno

Mais funcionários a disponibilidade para o sae e o xerox.
,

1
3

610-Aluno

Melhorar o atendimento no sae colocando mais funcionários para melhor atender a quantidade de
alunos

1

611-Aluno

O atendimento no SAE é péssimo, poucos funcionários para atender a grande demanda de alunos, e
muita demora no atendimento.Fiquei ontem das 2:30 ás 6:30 para renovar minha matricula. O
atendimento dos funcionários do SAE esta precário, muitas vezes os funcionários não estão
prontamente preparado para nos tirarmos duvidas e não são receptivos. Espero que vocês possam
melhorar o atendimento no SAE e resolver o problema por mim falado neste comunicado.

1

Eixo 4

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4

612-Aluno

Bons professores.Indicaria

3

613-Aluno

O corpo Dicente e otimo o que deixa a desejar e os demais profissionais!

2

614-Aluno

melhoria no Sae

1

615-Aluno

Desconheco sobre o assunto

3

616-Aluno

Mais aulas praticas, sim indicaria

617-Aluno

Como acadêmico, sugiro mais organização

1

618-Aluno

SIM, INDICARIA.

3

619-Aluno

Agilidade no atendimento do SAE.

1

620-Aluno

falta mais responsabilidade por parte dos professores em ter mais comprometimento com as aulas, e
mais capacitação de alguns em relação ao ensino.

1

621-Aluno
622-Aluno

Maior disponibilidade sobre o que se passa na instituição; funcionários mais preparados e
educados.Eu indicaria sim.
Sim

1
3

623-Aluno
624-Aluno

Aprimoramento dos conhecimentos do corpo docente.
sim

2
3

625-Aluno

Quanto a acessibilidade, deve ser melhorado: Salas adaptadas, vagas para estacionamento, banheiro
condizente ao deficiente, acesso ao prédio e sua dependências. Promover mais eventos acadêmicos,
sociais e profissionais. Divulgar melhor os benefícios institucionais. Melhorar a estrutura de xerox.
Ampliar os debates institucionais entre discentes e docentes. Incluir, apoiar o Centro Acadêmico. E
sim, indicaria pessoas para fazerem parte da instituição.

1

Eixo 4

Eixo 4

Eixo 4
Eixo 3

Eixo 4

Eixo 3 e Eixo 4

626-Aluno

A funorte tem que melhorar e especializar mais o corpo docente. Alguns professores não ministram
aula, só enrolam, e ganham o salário da faculdade.A desorganização de alguns e a falta de vontade e
força para da aulas é o que mais me impressiona. selecionem melhor os professores, uns são ótimos,
outros só enrolam. Uma dica para a faculdade controlar o desenvolvimento e profissionalismo dos
professores é a implantação de avaliação dentre aluno e professor como por exemplo, passem uma
lista a cada dois meses com o nome de cada professor com alternativas ex: a) desenvolve a matéria /
b)explica e dá exercícios / c)organização do profissional/ etc e no final das alternativas coloquem,
bom? regular?ruim? etc. resumindo elabore uma forma de avaliação mais direta e SECRETA para
que os professores deem mais de si e não acomode com o tempo, a faculdade ganha, os alunos
ganham, e os professores também é algo que só trará benefícios a instituição da funorte. Eu
indicaria sim minha faculdade, pois acredito no seu potencial e sei que fará o possível para que os
alunos consigam conhecimento de qualidade e estejam extremamente preparados para o futuro ex:
OAB.

627-Aluno

1º - Investir em professores com uma didática melhor para transmitir o seu conhecimento, Ex:
Maria Leticia, Warlem Barbosa; 2 - Indicaria sim a minha IES para um interessado em fazer um
curso superior de qualidade; 3 - Melhorar o atendimento nas Secretárias, e no SAAE; 4 - Atualizar a
biblioteca, afinal doutrinas as doutrinas estão muito antigas;

1

Eixo 3

Eixo 3 e Eixo 4
1

628-Aluno
629-Aluno
630-Aluno
631-Aluno
632-Aluno

Acho que a Funorte tem muito ainda para melhorar em questão de atendimento ao acadêmico,
começando pelo o SAE, aquilo é um descaso com o acadêmico, atendimento péssimo, uma demora,
uma burocracia de senha que só serve para um dos dois funcionários de lá, sair e deixar os
atendimentos por conta de um só. Uma faculdade igual aquela, que cresceu significativamente, onde
vocês só olharam quantidade e não qualidade, para cada período está se formando duas turmas, e
não tem pessoal para atender os acadêmicos, logicamente se aumenta o numero de acadêmicos,
aumenta-se a estrutura da faculdade, falta funcionários no SAE. O número de exemplares na
biblioteca é pouco dimais para o número de acadêmicos. Outro problema que vejo também é em
questão da insatisfação com algumas professores, que simplesmente são péssimos e não deveriam
de forma alguma estarem ali, pois não tem jeito, dom, para docência, e isso sempre é levado a
coordenação e simplesmente viram as costas para os acadêmicos, que no final somos quem
sofremos, porque a aula do professor nunca condiz com seu método de avaliação. Parabenizo aqui o
professor Leandro (Tributário) que nesses quatro anos que estou na faculdade foi o único professor
que se importou com a insatisfação da turma e melhorou muito, com as aulas, didática, com método
de avaliação. Outra coisa que foi péssima para os acadêmicos, foi a mudança de local do núcleo.
Atrapalhou muito. Ficou muito contramão. Reconheço aqui também que a faculdade progrediu
muito com a coordenação de Wilson Medeiros. Que temos professores excelentes, tipo Wellington,
Warlem, Edson Cosme, Carlos Alexandre, Roberto,Maria Letícia, José Adelcio, que merecem meu
respeito. Por hoje é só.
Ótimo.
sim
2
nenhuma

1
3
3
3
3

Eixo 4 e Eixo 5

633-Aluno

Melhoras no atendimento ao SAE. Pois o número de funcionários e pequeno e desmotivado ao
trabalho.

1

Eixo 4

634-Aluno

Que nós possamos ter Professores mais empenhados e qualificados para ministrarem as aulas na sua
área(disciplina). Temos professores excelentes, mas também temos alguns que não são... Um NPJ
mais eficiente para que possamos aprender mais na pratica, e assim usarmos na nossa profissão de
futuros advogados e que possamos ter livros mais atuais na nossa biblioteca para enriquecer mais o
nosso conteúdo... Nós estamos em 2015 e salvo engano os livros mais novos que temos são de
2011e 2012. Quanto a indicação, indicaria com certeza a alguém interessado em fazer parte do
corpo docente porque gosto muito do curso de Direito da Faculdade... Porém falta melhorar em
alguns aspectos que ficam a desejar e que é normal... Toda Faculdade passa por isso. A FUNORTE
é uma intituição séria e muito boa, mas pode ser a melhor em todos os aspectos. Espero que tenha
contribuido. Muito obrigado e Boa Noite.

1

635-Aluno

melhoria no atendimento SAE, horários de professores inícios de suas aulas, mais bancos a area
externa da instituição.

1

636-Aluno

nada a declarar.

3

637-Aluno

Construção de um auditório,bom aparelho de som e microfones, maior apóio. da coordenação em
relação às horas de curso extra classe e esclarecimentos . mediação aluno professor.

1

638-Aluno

Retirada do antigo matadouro..

2

639-Aluno
640-Aluno

Nada a declarar
Sim.

3
3

641-Aluno

os profissionais são em sua maioria desqualificados para ocupar tais cargo. a começar pelos
diretores que não tem nem um interesse de ajudar os alunos com eventuais problemas. as
coordenações compostas por fantoches que estão só ocupado espaço, pois são desqualificados e
despreparados para este caro. os professores em sua maioria são muito bons, mas tem vários
professores que não tem noção do estão fazendo, sem total domínio da disciplina que ministra, ou
seja, sem perfil nem um para serem professores em hipótese alguma, deixando os alunos
prejudicados. Deveria ter uma auditoria externa com órgãos sem nem um vinculo com a instituição.

Eixo 3

Eixo 4

Eixo 3 e Eixo 5

Eixo 3 e Eixo 4

1

642-Aluno

Incentivo a pesquisa científica.

2

643-Aluno

Hgghjkhcgn

3

644-Aluno
645-Aluno

Sim ,mas penso que tem muito a melhorar com relação ao atendimento aos alunos ,melhoria no
ensino tecnico dos cursos e um maior suporte da faculdade na inserção dos academicos ao mercado
de trabalho.
1

1
3

646-Aluno

nada a dizer

3

647-Aluno

Melhorar o atendimento aos alunos que residem em outras cidades.

1

648-Aluno

A faculdade deveria ser mais rígida na portaria com apresentação de carteirinha, sim pois a
faculdade tem disponibilidade de ser um ensino de qualidade, com base nos professores.

1

649-Aluno

Mais agilidade e melhor atendimento, em relação aos serviços do SAE. Mais segurança na
faculdade com o concerto das catracas na entrada.

1

650-Aluno

tudo

1

Todos os Eixos

651-Aluno

sugiro melhorias no atendimento e agilidade do SAE

1

Eixo 4

652-Aluno

Eu sugiro um maior investimento, e não recomendaria a faculdade para alguém que queira fazer o
mesmo curso que eu, pois acho o mesmo com pouca estrutura ainda.

1

Eixo 5

653-Aluno

Mais agilidade e organização do SAE, sugiro atualização do sistema de informação , pois o mesmo
é muito fraco.

1

Eixo 4

654-Aluno

educaçao

2

655-Aluno

Melhoras no sistema virtual class, com investimentos e atualizações para que se realize renovação
de matricula on line, por exemplo, sem superlotação no SAE; apoio e recursos aos estudantes de
iniciação cientifica, assim como a melhor divulgação deste e de sua importância.

1

656-Aluno

Fffffggggg

3

Eixo 3

Eixo 4
Eixo 5
Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 3 e Eixo 4

657-Aluno

os professores demoram a lançar notas no virtual isso deve ser corrigido

1

Eixo 3

658-Aluno

Melhora o aendimeno do sae , e mudar o local de pagar a muta da biblioteca

1

Eixo 4

659-Aluno

O aluno deveria ser mais consultado.

2

660-Aluno

alguns pontos que caberia melhoras são; biblioteca(espaço e ventilação)e o SAE(agilidade no
atendimento).

1

661-Aluno

Acredito que devem contratar mais pessoas para trabalhar no SAE,pois todo semestre é um caos a
renovação da matricula ou outros problemas.Sim,indicaria alguem interessado para trabalhar na
instituição,pois parece ser um local agradável e que cumpre com as necessidades e compromissos
de seus funcionarios.

1

662-Aluno
663-Aluno

Contratar docentes mais capacitados.
sim

1
3

664-Aluno

sim. em relaçao ao grau de ensino e pelo facil acesso a faculdade funorte.

3

665-Aluno

Sem sugestões no presente momento, e com toda certeza indicaria a minha faculdade para um
interessado em fazer parte do corpo Discente, Docente e corpo Técnico.

3

666-Aluno

Melhorias no atendimento do SAE , talvez indicaria caso houvesse melhorias .

1

Eixo 4

667-Aluno

indicaria sim, mas alguns setores devem melhorar, como o atendimento para renovação de
matricula, por exemplo, que é feito no mesmo periodo para todos os cursos, fato este que
sobrecarrega o SAE e dificulta a qualidade do atendimento.

1

Eixo 4

668-Aluno
669-Aluno

Que fosse distribuídos menos pontos nas VAS e mais pontos em trabalhos, mas com certeza
indicaria a IES.
Sim

3
3

670-Aluno
671-Aluno

desconheço o assunto
.

3
3

Eixo 4 e Eixo 5

Eixo 4

Eixo 3

672-Aluno

Precisa melhorar: o atendimento/agilidade no SAE; sensibilidade em ouvir demanda dos
acadêmicos, principalmente quanto a substituição ou melhoramento didático de alguns; impedir
aglomeração de acadêmicos nos corredores devido o barulho; adquirir livros novos para a biblioteca
em volume satisfatório; padronizar a forma de avaliação; Por fim eu indicaria sim a um interessado
em fazer parte do corpo discente, docente ou técnico da IES, pois confio no trabalho dos atuais
Administradores.

1

673-Aluno

Indicaria sim.

3

674-Aluno

Acho bom contratar mais funcionários, devido demorar muito no atendimento.

1

675-Aluno

sim

3

Eixo 4

Eixo 4

