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INTRODUÇÃO 
 

Em consonância com a Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES, cujo o objetivo é assegurar o 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos 

de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art 

9, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Faculdade Famart 

inserida nesse contexto das Avaliações Institucionais, seja auto avaliação 

promovida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), ou Avaliação Externa, e 

preocupada com a melhoria da qualidade da educação, realiza semestralmente a 

auto avaliação institucional, mobilizando gestores, professores, técnico-

administrativos e alunos. Para tanto, a CPA, realizou a auto avaliação Institucional 

referente ao primeiro semestre de 2017, no período de 28 de novembro a 10 de 

dezembro de 2017, no Campus sede da Instituição. No presente relatório 

apresentará os resultados dessa avaliação. 

As ações de auto avaliação estão embasadas nas finalidades do SINAES, 

que entre outros, visa promover a melhoria da qualidade da educação superior, 

orientar a expansão de sua oferta de vagas e aumentar a eficácia no compromisso 

e na responsabilidade institucional com a sociedade. Considerando seus objetivos 

específicos, o SINAES busca avaliar instituições, cursos e o desempenho dos 

estudantes. De acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do Sinaes, o 

“planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da 

auto avaliação institucional” devem ser considerados nas ações de avaliação e de 

desenvolvimento institucional. Ainda no Art. 3º, § 2º, define-se que “para a avaliação 

das instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, 

dentre os quais a auto avaliação e a avaliação externa in loco”. 

O relatório descreve os atores e os instrumentos envolvidos na pesquisa, a 

metodologia, as ações de sensibilização, o desenvolvimento do Período de Auto 

avaliação da FAMART, detalhando as respectivas leituras analíticas da comunidade 

acadêmica em relação a pontos fortes e fracos. Por essa razão, o relatório evidencia 
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um processo de reflexão sobre todos os agentes em suas práticas no dia-a-dia, 

reveladoras de uma visão da realidade acadêmica. 

 

1 - DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 1.1 Instrumentos 
 A auto avaliação Institucional foi realizada para avaliar a percepção da 

comunidade acadêmica sobre diversos âmbitos/setores da FAMART.  

 Os instrumentos da pesquisa incluíram questões relacionadas a: 

  - Políticas Institucionais;  

  - Estrutura organizacional; 

  - Infraestrutura; 

  - Laboratórios; 

  - Bibliotecas; 

  - Comunicação (Sistema de informação); 

  - Programa de apoio ao Discente; 

  - Avaliação Institucional; 

 O Instrumento de pesquisa do corpo discente inclui questões relativas a: 

  - Políticas Institucionais;  

  - Projeto Pedagógico do Curso; 

  - Coordenador do Curso; 

  - Disciplinas do Curso; 

  - Recursos Materiais; 

  - Apoio aos Discentes; 

  - Servidores; 

  - Bibliotecas e 

  - Laboratórios. 

  

 1.2 Da metodologia dos Instrumentos 
 Os instrumentos propostos foram elaborados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), que realiza para este fim, reuniões ordinárias semestrais e em 

caso de necessidade encontros extraordinários, para debater e deliberar sobre a 

composição, aperfeiçoamento e atualização do documento avaliativo e composição 
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dos relatórios semestrais. Em seguida, realizaram-se, momentos de sensibilização, 

nos setores para promover reflexões na intenção de demonstrar a importância da 

auto avaliação. 

 Antes da aplicação dos instrumentos da pesquisa propostos, foram 

realizadas reuniões de sensibilização com a comunidade acadêmica sobre a 

importância da auto avaliação institucional, ocasião em que o coordenador da 

comissão foi até as salas de aula para dar retorno de alguns pontos levantados na 

última avaliação, bem como para sensibilizar o corpo discente da importância da 

participação na próxima avaliação agendada. 

 

 1.3 Da Coleta de Dados 
 Os dados foram coletados no período de 28 de novembro a 10 de dezembro 

de 2017. 

 Os instrumentos foram disponibilizados aos discentes na forma on-line pelo 

Setor de Informática da FAMART, através de links de acesso aos questionários para 

os alunos, professores e funcionários.  

 Para possibilitar maior participação da comunidade acadêmica, também, 

foram disponibilizados, no período da avaliação, os laboratórios de informática, 

conforme calendário de turmas afixado nos murais e amplamente divulgado entre 

os professores, corresponsáveis por encaminhar as turmas ao laboratório de 

informática para realização das avaliações. 
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2 - DESENVOLVIMENTO 
 Este relatório traz os resultados da autoavaliação Institucional realizada 

pelos discentes, docentes e técnico administrativos da Faculdade FAMART, a 

metodologia aplicada foi a pesquisa de satisfação através de questionários 

utilizando indicadores graduados e foram organizados na forma de planilhas, 

arquivadas na Comissão Própria de Avaliação - CPA.  

 Os resultados referentes aos discentes foram organizados de forma 

separada por curso, em que a Instituição atua e também totalizados no universo 

institucional, visando obter parâmetros gerais de avaliação. Cada curso conta com 

um instrumento específico de auto avaliação dos discentes, a avaliação institucional 

e avaliação das disciplinas e do corpo docente da instituição. Para os docentes o 

instrumento é dividido em duas partes, a primeira de caráter institucional e a 

segunda contemplando aspectos organizacionais e pedagógicos. Em ambos os 

casos é disponibilizado ao final do questionário um campo específico para 

sugestões, de livre preenchimento, para que possam ser apontadas algumas 

sugestões de melhoria por parte dos discentes. 

O preenchimento do instrumento de avaliação é de livre iniciativa por parte 

dos participantes, que contam com o apoio da comissão durante o período de 

avaliação, disponibilizando espaços no laboratório de informática e assistência no 

acesso ao formulário. O percentual de adesão dos respondentes foi de 26,31%, 

observando-se de forma geral o universo dos acadêmicos. Por parte do corpo 

docente a adesão foi de 100,00%. 

A Comissão sistematicamente pública e acompanha a implementação de 

sugestões dos alunos, dentro de um cronograma de planejamentos feitos em 

conjunto entre CPA e a administração acadêmica e institucional. 
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3. CATEGORIAS 
Abaixo apresentamos as categorias que o corpo discente e docente da 

FAMART avaliou no instrumento de avaliação de Cursos de Graduação, conforme 

estabelecido pela lei do SINAES. 

 

3.1 Autoavaliação 
Os resultados indicam que o corpo discente da FAMART considera seu 

desempenho acadêmico fortemente marcado por índices ótimo e bom, além do 

excelente. Compõe em média esses índices o percentual fica na casa dos 98% dos 

respondentes. Os resultados desta avaliação estão compostos em gráficos 

constantes do anexo 01 deste relatório. 

Quesitos aplicados na Avaliação: 

a) Pontualidade e permanência do início ao término das aulas. 

b) Participação e dedicação nas atividades propostas. 

c) Assimilação dos conteúdos abordados. 

d) Participação nos eventos propostos pela Faculdade. 

e) Participação da turma nas atividades das aulas e eventos propostos pela 

Faculdade. 

 

3.2 Institucional 
Os resultados indicam que o corpo discente, os docente e técnico 

administrativos da FAMART, demonstram um bom índice de satisfação relativo aos 

aspectos institucionais, apurado através das médias de todos os quesitos avaliados, 

apresenta um índice geral de 87% entre bom, ótimo e excelente. De forma geral os 

resultados formulados por quesito avaliado apresentam os seguintes resultados: 
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a) Acesso/Atendimento da Coordenação de Cursos. 

 

Na média das respostas, evidenciou-se que a atuação da equipe de 

coordenadoria de cursos satisfatória, com 93,3% dos discentes 

considerando bom, ótimo e excelente, apresentando comentários 

constantes do anexo 02 deste relatório. 

 
b). Biblioteca. 

 

Na média da avaliação, evidenciou-se que o nível de satisfação 93,3% 

dos discentes para este setor, considerando bom, ótimo e excelente e 

apresentando alguns comentários relativos sugestão a melhorias no 

setor. 
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c) Condições Físicas dos Sanitários. 

 

A avaliação realizada demonstra um nível de satisfação de 100% dos 

discentes em relação às instalações sanitárias, considerando bom, 

ótimo e excelente e apresentando alguns comentários relativos 

sugestão a melhorias no setor. 

 

d) Qualidade (conforto, iluminação e limpeza) das Salas de Aula. 

 

Os índices apresentados neste quesito são de 100%, considerando a 

qualidade destes espaços como bom, ótimo ou excelente, 

apresentando alguns comentários pontuais relativos sugestão a 

melhorias no setor. 
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e) Espaço de convivência – Lanchonete. 

 

Na avaliação realizada, registraram-se índices de satisfação de 80% 

em relação ao espaço de convivência, considerando bom, ótimo e 

excelente, apresentando alguns comentários relativos sugestão a 

melhorias no setor.  

 

f) Qualidade de atendimento da Secretaria. 

 

Neste quesito, foram constatados índices de satisfação de 93,3% em 

relação ao atendimento de secretaria, considerando-o bom, ótimo e 

excelente, apresentando alguns comentários pontuais relativos a 

sugestões para aprimoramento. 
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g). Qualidade dos serviços de reprografia (Xerox). 

 

Na média dos cursos avaliados, evidenciou-se que o nível de 

satisfação dos discentes com os serviços do setor foi de 100%, 

considerando como bom, ótimo e excelente, apresentando 

comentários pontuais relativos ao setor. 

 

h) Qualidade dos serviços financeiros. 

 

Os índices apresentados neste quesito são de 93,3% relativos aos 

serviços financeiros, considerando os processos organizacionais e 

atendimento do setor como bom, ótimo ou excelente, apresentando 

comentários pontuais relativos ao setor. 
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i) Recursos Computacionais (Laboratório/Equipamentos). 

 

A avaliação realizada, apresenta índices de satisfação de 46,7% em 

relação recursos computacionais, considerando bom, ótimo e 

excelente, apresentando alguns comentários relativos implementação 

de melhorias. Por se tratar de um quesito que se apresenta como 

importante na sua atualização e melhoria, no momento da elaboração 

deste relatório a direção, sensibilizada com os resultados já realiza 

ações no sentido de atender as solicitações que estão presentes neste 

relatório. 

 

j) Serviços de Segurança. 

 

Na média, evidenciou-se que o nível de satisfação dos discentes com 

os serviços do setor foi de 80%, considerando como bom, ótimo e 

excelente, apresentando comentários pontuais relativos ao setor. 
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k) Sistema Acadêmico e site Institucional. 

 

Os índices apresentados neste quesito são de 80% relativos aos 

serviços do site institucional e os serviços relativos aos portal do aluno 

e sistema de atendimento on-line, considerando como bom, ótimo ou 

excelente, apresentando comentários pontuais relativos ao setor.  

 

l) Resultado Geral da Avaliação Institucional. 

 

Contemplando todos os quesitos referentes à Avaliação Institucional 

de modo global temos um índice de satisfação entre bom, ótimo ou 

excelente de 87%, considerando-se satisfatório para fins de análise. 

 

3.3 Avaliação das Disciplinas e Corpo Docente pelo corpo discente: 
A avaliação das disciplinas e do docente foi realizada através de pesquisa 

junto ao corpo discente por curso. Os resultados gerais são apresentados à 

comunidade acadêmica (corpo docente, discente e administrativo), em relação ao 

resultado analíticos, relativos a cada disciplina e docente são encaminhados à 

coordenação de cursos para o retorno dos resultados de forma individual. 

5% 8%
17%

28%
42%

Fraco Regular Bom Ótimo Excelente

Resultado Geral da Avaliação Institucional
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Os resultados individuais por disciplina será divulgado apenas ao corpo 

docente, através da Coordenação do Curso, os resultados gerais de cada curso, 

seguem discriminados a seguir: 

 

A) Curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Número de alunos participantes: 15. 

 

 

3.4 Avaliação realizada pelo Corpo Docente: 
A avaliação realizada pelo corpo docente tem o intuito de verificar aspectos 

organizacionais e pedagógicos da instituição sobre o ponto de vista dos 

professores. O número de adesão entre os participantes foi de 90% do total do corpo 

docente, que de forma geral apresentaram um significativo grau de satisfação com 

os quesitos avaliados. O gráfico geral descrito a seguir apresenta a estatística geral 

de satisfação. 

Número de participantes: 05 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A auto avaliação institucional é o momento de reflexão quando a CPA tem 

contato com o retorno dos alunos frente a toda uma complexidade de práticas 

educativas e de formação profissional. Quando todo o trabalho da equipe de 

funcionários e professores tem a oportunidade de conhecer o entendimento de 

quem recebe a prestação de seus serviços. Oportuniza-se, também, a confirmação 

ou reorientação dos trabalhos, tendo em vista a busca da melhoria contínua. 

Esta proposta conta com a participação da comunidade acadêmica, permite 

aos participantes a oportunidade de avaliar e sugerir melhorias, expondo suas 

impressões sobre os aspectos abordados, permitindo também sugestões livres e 

abertas em seus comentários, assim, o processo de avaliação institucional assume 

o seu desafio de realizar constantes diagnósticos ambientais para que se construam 

referenciais e indicadores de qualidade. Nesse contexto, avaliação e planejamento 

devem ser termos indissociáveis, uma vez que, só se constrói processos de 

melhoria e mudanças nos planos anteriores quando há uma avaliação consistente 

e que consiga apontar as principais demandas do seu público-alvo. 

Os resultados da avaliação são divulgados à comunidade acadêmica no 

semestre seguinte a realização da pesquisa. Neste momento os alunos tomam 

ciência da visão geral da instituição pelos próprios estudantes e tem a oportunidade 

de vislumbrar o atendimento de suas expectativas em relação à instituição, 

recebendo informações estatísticas e ações que serão realizadas com o intuito de 

atender com excelência às necessidades estudantis. 

Os principais quesitos apontados pelos que responderam ao questionário, 

que merecem maior atenção, foram prontamente levados à direção da instituição 

que se mostrou bastante solicita à atender, no que couber, às demandas geradas.  

A Comissão Própria de Avaliação continuará buscando alternativas e 

ferramentas que qualifiquem ainda mais as auto avaliações. A Instituição de Ensino 

Superior só consegue um desenvolvimento sustentável quando identifica, analisa e 

propõe ações para as demandas acadêmicas e sociais. Ao mesmo tempo, a 
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transparência e a entrega de resultados servem como um elo entre a Instituição de 

Ensino e toda a sua comunidade acadêmica. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01 
Autoavaliação Discente 



20 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ANEXO 2 

Comentários e Sugestões 

 

1. Curso de Pedagogia. 

 

1. Os professores devem elaborar conteúdos e formas de acordo com que todas da sala 
aprendam . 

2. Bom, gostaria novamente de deixar algumas sugestões que já deixei anteriormente. 
Primeiramente, acredito que a instituição deve prezar pela satisfação dos alunos, visto que 
somos a primeira e única turma da FAMART. Os professores não devem dar preferência 
nem ouvidos a apenas uma parte da turma, todas as alunas merecem respeito, bem como 
serem tratadas da mesma maneira por todos os professores. Deve existir democracia. 
Aprendemos tanto isso, mas quando surge alguma situação onde é necessário que haja 
democracia, a minoria privilegiada sempre vence. Isso é democracia? Pelo menos eu não 
aprendi assim. Outra coisa muito importante é o calendário escolar. Todo ano é necessário 
realizar mudanças no calendário. Desse modo, não seria melhor avaliar e fazer um 
calendário mais bem elaborado? Todas as universidades emendam os feriados, todas as 
universidades saem de férias antes da FAMART, todas as universidades voltam de férias 
depois da FAMART!!! Um calendário melhor elaborado seria muito melhor tanto para nós 
alunas, quanto para os professores, que também saem prejudicados. Afinal, quando o 
feriado cai em uma quinta, na sexta sempre faltam bastante alunas e as que vão na aula 
acabam sendo liberadas mais cedo... Não seria uma má ideia emendar, não é? No mais, 
gostaria que no próximo módulo fóssemos surpreendidas com boas surpresas! 

3. Facilidade na mudança da data das boletos. 
O valor para xerox dos estudantes deveria ser mais em conta.  
Sobre a lista de presença, o professor deveria ter mais cuidado, há pessoa que chegam 
atrasadas por mero capricho enquanto outras que perdem ônibus ou vem direto do serviço 
não podem assinar a lista. 

4. Ainda questiono a presença do docente Luciano dentro da sala de aula. Apesar dele ter 
brilhado na direção do curso, ainda prefiro ele na sala de aula. 

5. Eu gostaria muito que houvesse uma Nova eleição para representante de turma, pelo fato 
de ter chegado agora e nao e ter tido a chance de me eleger para ser escolhida (nada 
contra a Carla, mas gostaria de representar a sala). Poderiam muito bem alterar a 
exigência da nota(70%) para 60%. Os professores falam tanto para buscarmos diferenciar 
nossas aulas, trazer mais prática, como irei fazer isto ? Se eles não fazem? Poderiam 
muito bem organizar excursões, palestras, diferenciar as aulas , assim ficariam mais 
interessadas. Por favor, encontrem mais professores iguais a Karine Leão, ÓTIMA 
professora. Traz a Glaciane de volta. E que o Luciano continue como coordenador do 
curso , OTIMA PESSOA e ÓTIMO PROFISSIONAL. 
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6. Excelente Faculdade 

7. O 

8. Melhorar a sala de informática, pois alguns computadores apresentam desfeitos.  
Palestras e semanas acadêmicas são uma boa opção de aprendizagem, devia se ter mais 
vezes. 

9. Os espaços e equipamentos devem conter regularidade pois quando precisamos não 
encontramos os matérias e espaços que antes ali estavam. A faculdade deve priorizar os 
investimentos em materiais e livros para a biblioteca procurando ampliar nossos estudos e 
fontes de pesquisa 

10. Melhorar os computadores. 
Mais palestras. 
Mais semanas acadêmicas 

11. Nenhuma 

12. Deveria permanecer o segurança na faculdade até a permanência dos alunos por ser um 
lugar perigoso. Xerox poderia ser com preço bom para os estudantes. 

13. . 

14. 02 professores por dia 

15. Propor aos professores que, as apresentações de trabalhos sejam individuais 

 


