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I. INTRODUÇÃO 

  

A Faculdade FAMART é uma instituição de ensino superior, de natureza particular, com 

fins lucrativos, mantida pela Faculdade e Instituto Martins Ltda. - EPP, CNPJ nº 19.412.507/0001-

80, fundada em 16 de dezembro de 2013, pelos professores Júlio César de Andrade Martins e 

Leonardo Cristiano da Silva, que possuem larga experiência no ramo educacional. 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação, tem como membros, através da Portaria 

FAMART nº 15/2016 de 22 de outubro de 2016: 

- Heli de Souza Maia (Coordenador e Docente); 

- Pauliane Aparecida de Morais (Docente); 

- Mariana Fátima Pereira Santos (Discente); e 

- Rafael Henrique Silva Soares (Membro da Comunidade); 

 Este relatório parcial refere-se à pesquisa realizada no segundo semestre do ano de 2016 

e está organizado segundo Roteiro para Autoavaliação Institucional disponibilizado pela Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065 de 09 de outubro de 2014. 

A autoavaliação, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

IES, deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), mas que envolve todos os atores que atuam na instituição, a fim de analisar as 

atividades acadêmicas desenvolvidas.  

A autoavaliação é um processo de indução de qualidade da instituição, que deve 

aproveitar os resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas a partir 

do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos atores 

envolvidos. As ações de melhoria a serem implementadas pela instituição dependem de sua 

própria compreensão, de seu autoconhecimento. 

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por meio 

do qual a Faculdade FAMART constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa 

e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário 

aprimoramento do planejamento e gestão da Faculdade FAMART, uma vez que propicia a 

constante reorientação de suas ações. 

Para a Faculdade FAMART a autoavaliação será um importante instrumento para a tomada 

de decisão e dela resultará uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão estabelecida 

no PDI e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência, 

nos membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, problemas e desafios para o 

presente e o futuro.  

Para desenvolver o processo de autoavaliação, a Faculdade FAMART assume como 

postulados, além da democracia institucional, da liberdade nas ações e ética no fazer, da 



 

 

articulação dialógica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade institucional para mudança, 

os seguintes princípios norteadores:  

a) Globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a 

instituição;  

b) Comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e 

indicadores;  

c) Respeito à identidade da instituição, isto é, consideração das características 

próprias da instituição;  

d) Legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores 

capazes de conferir significado às informações, que devem ser fidedignas;  

e) Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo 

avaliativo, seus princípios norteadores e seus critérios. 

Adicionalmente, são pressupostas algumas condições fundamentais, a saber: equipe de 

coordenação; participação dos integrantes da instituição; compromisso explícito dos dirigentes da 

Faculdade FAMART em relação ao processo avaliativo; informações válidas e confiáveis; uso 

efetivo dos resultados; avaliação externa – os resultados da autoavaliação serão submetidos ao 

olhar externo de especialistas. 

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

A autoavaliação tem por objetivos gerais: 

● Avaliar a Faculdade FAMART como uma totalidade integrada, permitindo a autoanálise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 

realizadas, visando a melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional, 

estabelecidos no PDI; 

● Gerar, nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para a sua realização. 

São objetivos específicos: 

● Produzir autoconhecimento para a tomada de decisão dos dirigentes da Faculdade 

FAMART em relação à melhoria contínua de qualidade dos serviços desenvolvidos, 

conforme estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional; 

● Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela 

Faculdade FAMART; 

● Identificar os acertos da Faculdade FAMART e as possíveis causas dos seus problemas 

e deficiências; 

● Aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo; 

● Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

● Tornar mais efetiva a vinculação da Faculdade FAMART com a comunidade; 

● Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; 

● Prestar contas à sociedade sobre os serviços desenvolvidos. 

 



 

 

II. METODOLOGIA 

 

ETAPAS DA AUTOAVALIAÇÃO  

O processo de autoavaliação da Faculdade FAMART será desenvolvido em 03 (três) 

etapas, conforme sugerido no documento do INEP: “Orientações Gerais para o Roteiro da 

Autoavaliação das Instituições”. 

A primeira etapa consiste na Preparação do Projeto de Autoavaliação, a segunda no seu 

Desenvolvimento e a terceira na Consolidação.  

 

1ª ETAPA: PREPARAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO DA CPA 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a Faculdade FAMART 

constituirá a Comissão Própria de Avaliação – CPA com as atribuições de condução dos processos 

de avaliação internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA será, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da 

autoavaliação da Faculdade FAMART. Possuirá autonomia em relação aos órgãos colegiados 

existentes na instituição. 

Na sua composição, a CPA contará com a participação de representantes de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e, também, da 

sociedade civil organizada, estando vedada a existência de maioria absoluta por parte de qualquer 

um dos segmentos representados.  

As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do 

mandato, dinâmica de funcionamento e modo de organização da CPA serão objeto de 

regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior.  

Os representantes serão escolhidos entre pessoas capazes de assumir a responsabilidade 

pelo desenvolvimento de todas as ações previstas no processo avaliativo. Para assegurar sua 

legitimidade junto à comunidade acadêmica, no processo de escolha dos seus membros serão 

consultados os agentes participantes do processo.  

 

PLANEJAMENTO 

Após a constituição da CPA, será iniciada a fase de planejamento do Projeto de 

Autoavaliação, que compreende a definição de objetivos, estratégias, metodologia, recursos e 

calendário das ações avaliativas. O calendário deverá contemplar os prazos para execução das 

ações principais e datas de eventos (reuniões, seminários etc.), observando igualmente os prazos 

estabelecidos pela Portaria MEC nº 2.051/2004, que regulamenta o SINAES. 

O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, levará em conta as 

características da Faculdade FAMART e seu porte. 

 

 

 

 

SENSIBILIZAÇÃO 



 

 

A Faculdade FAMART buscará, no processo de autoavaliação, a sensibilização e o 

envolvimento da comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da 

realização de reuniões, palestras, seminários e outros meios de interlocução.  

A sensibilização terá caráter permanente, sendo realizada tanto nos momentos iniciais 

quanto na continuidade das ações avaliativas, pois sempre haverá novos elementos iniciando sua 

participação no processo: sejam estudantes, sejam membros do corpo docente ou técnico-

administrativo. 

A Faculdade FAMART buscará obter a mais ampla e efetiva participação de todos os 

segmentos da comunidade interna e, se possível, também a colaboração de membros externos, 

como ex-alunos e representantes dos setores sociais mais diretamente envolvidos com a 

instituição. 

 

2ª ETAPA: DESENVOLVIMENTO 

No desenvolvimento do processo de autoavaliação será fundamental assegurar a coerência 

entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a 

observância aos prazos. Nesta etapa serão desenvolvidas as seguintes atividades:  

● Realização de reuniões ou debates de sensibilização;  

● Sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas destas reuniões;  

● Realização de seminários internos para apresentação do SINAES, apresentação da 

proposta do processo de avaliação interna da Faculdade FAMART, discussões internas e 

apresentação das sistematizações dos resultados e outros;  

● Definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais segmentos da 

comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos docentes; estudo de evasão 

etc.);  

● Construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, questionários, grupos 

focais e outros;  

● Definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  

● Definição de formato do relatório de autoavaliação;  

● Implementação dos procedimentos de coleta e análise das informações;  

● Elaboração de relatórios;  

● Organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e publicação das 

experiências. 

 

3ª ETAPA: CONSOLIDAÇÃO 

O processo de autoavaliação da Faculdade FAMART deverá ser consolidado no Relatório 

de Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação institucional 

e subsidiar os processos de avaliação externa. 

A consolidação consistirá na elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contemplará também a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da Faculdade FAMART. 

O relatório final de avaliação deverá expressar o resultado do processo de discussão, de 

análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de autoavaliação. A CPA 



 

 

deverá incorporar, quando estiverem disponíveis, os resultados da Avaliação Institucional Externa, 

do IGC, da Avaliação dos Cursos de Graduação, do ENADE e do CPC.  

Os destinatários do relatório serão os membros da comunidade acadêmica, os avaliadores 

externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, serão fundamentais a clareza 

na comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo dos resultados obtidos. Além 

disso, o relatório deverá apresentar sugestões para ações de natureza administrativa, política, 

pedagógica e técnico-científica a serem implementadas. 

A divulgação, como continuidade do processo de autoavaliação, oportunizará a 

apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas anteriores. Para tanto, 

poderão ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos informativos (impressos 

e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação deverá propiciar, ainda, oportunidades para que 

as ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 

comunidade interna e externa. 

Ao final do processo de autoavaliação será necessária uma reflexão sobre o mesmo, 

visando a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos 

avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. O balanço crítico permitirá a revisão do 

Projeto de Autoavaliação, assim como o replanejamento das atividades para a continuidade do 

processo de avaliação. 

Deste modo, o processo de avaliação proporcionará não só o autoconhecimento 

institucional, o que em si é de grande valor para a Faculdade FAMART, como será um balizador 

da avaliação externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da avaliação institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. DESENVOLVIMENTO 

 

DIMENSÕES A SEREM AVALIADAS 

Em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, serão objetos de 

avaliação as 10 dimensões da Lei dos Sinaes. Recentemente, o Instrumento de Avaliação Externa 

estabeleceu 05 (cinco) eixos para a avaliação institucional, contemplando as dez dimensões dos 

SINAES, saber:  

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 08 (Planejamento 

e Avaliação) do Sinaes. Inclui, também, um Relato Institucional que descreve e evidencia os 

principais elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI, incluindo 

os relatórios elaborados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do período que constituiu o 

objeto de avaliação.  

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 01 (Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional) e 03 (Responsabilidade Social da Instituição) do Sinaes.  

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 02 (Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão), 04 (Comunicação com a Sociedade) e 09 (Políticas de Atendimento aos 

Discentes) do Sinaes.  

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 05 (Políticas de Pessoal), 06 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do Sinaes.  

Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 07 (Infraestrutura Física) do 

Sinaes. 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Os instrumentos de avaliação interna serão desenvolvidos a partir da definição das variáveis 

e dos itens de controles da qualidade associados a cada uma das 10 dimensões contidas no artigo 

3º da Lei nº 10.861/2004. Esses instrumentos deverão contemplar abordagens quantitativas e 

qualitativas. A escala de valores de 1 a 5, a serem atribuídos às dimensões avaliadas, guarda 

analogia com o critério de pontuação preconizado para o SINAES. 

A definição dos instrumentos resultará dos trabalhos dos grupos constituídos por dimensão 

de avaliação. A princípio, foram selecionados os seguintes instrumentos: entrevistas com os 

dirigentes da Faculdade FAMART e porcentagem representativa de professores, técnico-

administrativos e discentes, seguindo-se as 10 dimensões propostas; questionários para análise 

do tipo survey, com todos os membros da instituição; grupos focais; pesquisa online, análise 

documental e observação, e etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 Analisando os resultados parciais obtidos, no ano de 2016, da avaliação, na visão dos 

discentes, dos docentes e do corpo técnico-administrativo, em relação a qualidade de prestação 

de serviços, a faculdade apresentou, no item satisfatório, o índice médio de 85%; 

A seguir, os gráficos com a síntese dos resultados das avaliações realizadas. 

 

AVALIAÇÃO – NA VISÃO DOS DOCENTES 

 

Com intenção de identificar sobre a infraestrutura da instituição e sobre a direção e 

coordenação acadêmica, o resultado demostrado através do Gráfico 1, indicam que o resultado 

obtido é de 80% de satisfação. 

 

 
Gráfico 1 - Infraestrutura da instituição, a direção e coordenação acadêmica 

 

 

Com intenção de identificar sobre a relação profissional, disciplinas, metodologia do curso 

e processo de avaliação, o resultado demostrado através do Gráfico 2, indicam que o resultado 

obtido é de 79% de satisfação. 
 

 
  Gráfico 2 - Relação profissional, disciplinas, metodologia do curso e processo de avaliação 
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Com intenção de identificar sobre a autoavaliação docente, o resultado demostrado 

através do Gráfico 3, indicam que o resultado obtido é de 90% de satisfação. 
 

 
  Gráfico 3 – Autoavaliação docente 

 

Com intenção de identificar sobre a avaliação discente na visão dos docentes, o resultado 

demostrado através do Gráfico 4, indicam que o resultado obtido é de 49% de satisfação. 

 

 
  Gráfico 4 – Avaliação discente na visão dos docentes 
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AVALIAÇÃO – NA VISÃO DOS DISCENTES 

 

Com intenção de identificar sobre a infraestrutura, secretaria acadêmica, funcionamento 

do curso e turma, o resultado demostrado através do Gráfico 5, indicam que o resultado obtido é 

de 73% de satisfação. 

 

 
  Gráfico 5 – Sobre a infraestrutura, secretaria acadêmica, funcionamento do curso e turma 

 

Com intenção de identificar sobre a coordenação, biblioteca, laboratório e autoavaliação 

discente, o resultado demostrado através do Gráfico 6, indicam que o resultado obtido é de 51% 

de satisfação. 

 

 
  Gráfico 6 – Sobre a coordenação, biblioteca, laboratório e autoavaliação discente 
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 Com intenção de identificar sobre a avaliação dos docentes na visão dos discentes, o resultado 

demostrado através do Gráfico 7, indicam que o resultado obtido é de 80% de satisfação 

 

 
  Gráfico 7 – Sobre avaliação docente na visão dos discente 

 

AVALIAÇÃO – NA VISÃO DO COORDENADOR 

 

 Com intenção de identificar sobre a infraestrutura, o curso e a relação profissional, o resultado 

demostrado através do Gráfico 8, indicam que o resultado obtido é de 78% de satisfação 

 

 
  Gráfico 8 – Sobre infraestrutura, o curso e a relação profissional 
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 Com intenção de identificar sobre os docentes e autoavaliação da coordenação, o resultado 

demostrado através do Gráfico 9, indicam que o resultado obtido é de 80% de satisfação 

 

 
  Gráfico 9 – Sobre os docentes e a autoavaliação da coordenação 

 

AVALIAÇÃO – NA VISÃO DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 Com intenção de identificar sobre o ambiente e condições de trabalho, o resultado demostrado 

através do Gráfico 10, indicam que o resultado obtido é de 85% de satisfação 

 

 
  Gráfico 10– Sobre o ambiente e as condições de trabalho 
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3.5. Ações com base na análise  

 

No dia 21 de fevereiro de 2017, na sede da Faculdade FAMART, reuniram-se os membros 

da CPA para apresentação e análise dos resultados da Autoavaliação Institucional, realizadas no 

ano de 2016, segundo semestre letivo, na visão dos discentes, dos docentes e do corpo técnico-

administrativo. 

Os presentes foram unânimes em afirmar que a avaliação foi positiva em todos os 

segmentos, demonstrando com isso, um alto índice de satisfação na prestação dos serviços 

acadêmicos e de gestão da Faculdade Famart perante todos os participantes. 

As fragilidades localizadas vieram, principalmente, da avaliação na visão dos discentes, 

que foram apresentados e discutidas nas diversas instâncias administrativo-pedagógicas. 

Foram tomadas as seguintes medidas: 

1) Reestruturação do laboratório, em sua utilização e agendamentos, para amplo 

atendimento; 

2) Fornecimento do serviço de reprografia, em horários pré-estabelecidos, não 

prejudicando o funcionamento das aulas; 

3) Definição do Projeto de Iniciação Científica e aplicação nos semestres subsequentes; 

As medidas apresentadas, têm como meta, trazer os resultados esperados para que a 

instituição a cada semestre, possa melhorar a qualidade no atendimento acadêmico e de gestão, 

visando satisfação plena, em todas as visões acadêmicas da instituição. 

O resultado da Autoavaliação Institucional foram divulgados a comunidade acadêmica, via 

material impresso, em sala de aula e secretaria acadêmica (quadro de avisos) e via online, através 

do site da instituição. 


