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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 autoavaliação 

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 segundo semestre de 2021, no período de 29 de 

novembro a 15 de dezembro de 2021, no Campus sede da Instituição. O presente relatório 

apresentará os resultados dessa avaliação. 

As ações de autoavaliação estão embasadas nas finalidades do SINAES, que entre 

outros, visam 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 

do autoavaliação 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 Autoavaliação da FAMART, 

detalhando as respectivas leituras analíticas da comunidade acadêmica em relação a pontos 

fortes e fracos. Por essa razão, o relatório evidencia o 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 autoavaliação 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; 

- Laboratórios. 

 

Como o período avaliado ainda contava com aulas remotas, o questionário incorporou questões 

relativas a esse tipo de ensino para melhor retratar a realidade e assim possibilitar uma real 

avaliação dos processos realizados nesse período que a avaliação abrange (Segundo Semestre 

de 2021).  

 

1.2 Da metodologia dos instrumentos 

 

Os instrumentos propostos foram elaborados e atualizados 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 dos relatórios semestrais. 

Em seguida, realizaram-se, momentos de sensibilização, nos setores para promover reflexões 

na intenção de demonstrar a importância da autoavaliação. 

Antes da aplicação dos instrumentos da pesquisa propostos, foram realizados momentos 

com a comunidade acadêmica para discutir sobre a importância da autoavaliação institucional, 



 

 

ocasião em que o coordenador da comissão foi até as salas de aulas, nesse momento salas 

virtuais, para dar retorno sobre alguns pontos abordados na última avaliação, bem como para 

sensibilizar o corpo discente da importância da participação na avaliação em curso.  

 

1.3 Da coleta de dados 

 

Os dados foram coletados no período de 29 de novembro a 15 de dezembro de 2021. 

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

da FAMART, através de links de acesso aos questionários para os alunos, professores e 

funcionários, via sistema educacional (Sponte). 

Para possibilitar maior participação da comunidade acadêmica, também, foram 

desenvolvidas estratégias de solicitação de resposta com frequência, por meio de alguns alunos 

que, em contato constante com os demais alunos de cada turma, ficou responsável por lembrar 

e solicitar a participação docente no processo avaliativo. Além de avisos constantes por parte da 

secretaria dentro do período da avaliação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

Este relatório traz os resultados da autoavaliação institucional realizada pelos discentes, 

docentes e corpo técnico administrativos da Faculdade FAMART. A metodologia aplicada foi a 

realização da pesquisa de satisfação através de questionários utilizando indicadores que foram 

organizados na forma de planilhas, arquivadas na Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

Os resultados referentes aos discentes foram organizados de forma separada por 

modalidade em que a Instituição atua, presencial e EAD e ainda por cursos distintos. Esses 

dados foram também totalizados no universo institucional, visando obter parâmetros gerais de 

avaliação. Cada modalidade 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 61,58% dos alunos do curso de pedagogia EAD, 

54,5% dos alunos do curso de Psicopedagogia, 22,9% dos alunos da graduação em 

Administração, também 68,1% dos alunos do curso de Gestão Financeira, 25% dos alunos do 

curso de Marketing e 59,1% dos alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos. Entre os 

alunos do curso de pedagogia Presencial, 40% dos alunos responderam ao questionário. Por 

parte do corpo docente, a participação foi de 83% e entre o corpo técnico administração a 

participação foi de 66% dos funcionários desse setor.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 CATEGORIAS 
 

A seguir 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 discente 

 

3.1.1 Presencial 

 

Os dados coletados mostram que o corpo discente da FAMART, em sua maioria, 

considera seu desempenho acadêmico com bom, ótimo e excelente, atingindo o percentual 96% 

da satisfação, superior à avaliação do semestre anterior. Apenas 4 participantes da avaliação 

não se avaliaram em todos os itens entre bom, ótimo e excelente. Dessa forma, entendemos que 

nossos alunos têm uma visão bastante satisfatória sobre a maneira como fazem o curso. Os 

resultados desta avaliação estão compostos em gráficos constantes do Anexo 01 deste 

relatório.  

 

3.1.2 EAD 

 

Os dados coletados mostram que o corpo discente da FAMART, dos cursos da 

modalidade EAD, em sua maioria, respondeu nos índices bom, ótimo e excelente, atingindo em 

cada curso o seguinte percentual de: aproximadamente 86% da satisfação em uma média entre 

todos os itens avaliados no curso de Administração, 87% no curso de Psicopedagogia, 87% no 

curso de Pedagogia EAD, 81% no curso de Gestão Financeira, 100% no curso de Marketing e 

92% no curso de Gestão de Recursos Humanos. 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) Utilização do Portal do Aluno e Sala Virtual (AVA). 

 

3.2 Institucional 

 

A partir da análise dos dados, observa-se que o corpo discente e docente e o corpo 

técnico-administrativo da FAMART demonstram um bom índice de satisfação relativo aos 

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

curso, com um índice geral entre bom, ótimo e excelente, de 97% no curso de Administração, 



 

 

96% em Psicopedagogia, 90% Pedagogia EAD e Gestão Financeira, 98% no curso de Gestão 

de Recursos Humanos e 100% no curso de Marketing. Com exceção de alguns itens específicos 

que serão discutidos abaixo. Os resultados desta avaliação estão compostos em gráficos 

constantes do Anexo 02 deste relatório.  

 

3.2.1 Alunos - Presencial  

 

Os alunos da graduação da Faculdade Famart têm demonstrado por meio dos processos 

avaliativos realizados uma grande satisfação com a instituição, sobretudo no que se refere ao 

trabalho docente. Percebemos que a boa relação entre professores e alunos tem sido um ponto 

forte em nossas avaliações. Da mesma forma, a qualidade do trabalho pedagógico tem sido o 

nosso diferencial entre os alunos do presencial. A experiência dos professores, a forma como o 

trabalho é conduzido tem sido aspectos muito bem avaliados. Os comentários feitos pelos 

alunos, que podem ser analisados junto das respostas dos questionários aplicados, corroboram 

essa afirmação.  

 

3.2.2 - Alunos - EAD 

 

A avaliação dos alunos dos cursos de Administração, Psicopedagogia, Pedagogia EAD, 

Gestão Financeira, Marketing e Gestão de Recursos Humanos na modalidade EAD também 

evidencia uma visão positiva dos nossos processos. Muitas das questões apresentadas nas 

avaliações anteriores foram resolvidas a partir da reformulação dos cursos e da secretaria 

acadêmica feita nos semestres anteriores. A partir de então temos recebido retornos que 

demonstram grande satisfação de nossos alunos em relação às aulas, atenção e preparo dos 

professores e clareza nos conteúdos apresentados.  

O atendimento da secretaria apresentou um desempenho levemente pior, com algumas 

reclamações quanto à demora do atendimento. Em virtude disso, a secretaria acadêmica foi 

fragmentada em dois setores para melhor atender as áreas de cada curso. Outro ponto de 

melhoria que percebemos a partir das respostas dos alunos se refere à dificuldade de acesso e 

entendimento do funcionamento da plataforma. Ainda assim, não consideramos que a 

insatisfação seja grande, e medidas em prol dessa melhoria já foram adotadas. Entre elas, a 

criação do Plantão Mensal da Coordenação, momento em que o coordenador fica online, 

disponível para esclarecer as dúvidas e auxiliar os alunos no que se refere ao acesso à 

plataforma e funcionamento do curso no geral. Foi instituída também a Aula Inaugural, que 

acontece sempre antes do início de cada módulo, contando com a presença da direção 

pedagógica, coordenadores dos cursos, coordenação do NEAD e da bibliotecária para 

apresentarem as propostas pedagógica, metodológica e avaliativas dos cursos EAD da Famart. 

Foi criada uma Sala de Ambientação, onde todos os alunos são recebidos após a matrícula e 

têm acesso às informações básicas do curso e tutoriais de acesso à plataforma e à biblioteca, 

além de minicursos para capacitação. 

 

 



 

 

3.2.3 Docentes 

 

A avaliação feita pelos docentes apresenta resultados bastante parecidos com os 

obtidos na avaliação do último semestre. A necessidade de mais momentos formativos, por meio 

de cursos de qualificação e aprimoramento profissional, ainda aparece como demanda. Como 

ponto de destaque, os professores continuam evidenciando o excelente clima organizacional da 

faculdade, o acesso à coordenação e direção e o atendimento da secretaria acadêmica. Em 

relação aos pontos de melhoria, foi sugerida maior integração entre os polos e maior 

desenvolvimento das áreas de pesquisa e extensão.  

 

3.2.4 Técnico administrativo 

 

O corpo técnico administrativo demonstra satisfação com a instituição, destacando o 

ambiente amistoso que existe na faculdade e a forma humanizada com que as pessoas são 

tratadas na IES. Como aspectos que podem melhorar, sugeriram maior possibilidades de 

realizarem projetos de desenvolvimento profissional e capacitações como da outra vez. 

Indicaram ainda que as atividades para o dia a dia não ocorrem como planejado, necessitando 

assim maior planejamento.  Destaca-se como ponto forte a facilidade de acesso à coordenação 

de cursos e direção. 

 

Quesitos aplicados na Avaliação: 

 

Questionário – Avaliação Institucional pelo Corpo Discente 

 

1. Acesso/Atendimento da Coordenação de Cursos. 

2. Qualidade de atendimento da Secretaria 

3. Qualidade dos serviços financeiros. 

4. Sistema Acadêmico e site Institucional 

 

Questionário – Avaliação Institucional pelo Docente. 

 

1. Qualidade do ambiente de trabalho (clima organizacional). 

2. Promoção e incentivo a participação em projetos de capacitação Docente. 

3. Acesso à Coordenação de Cursos e Direção. 

4. Valorização dos docentes pela faculdade. 

5. . Conhecimento do projeto Pedagógico dos Cursos e da filosofia de trabalho da 

empresa. 

6. Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

7. Acesso à Secretaria Acadêmica. 

 

 



 

 

Questionário – Avaliação Institucional pelo Corpo Técnico Administrativo. 

 

1. Qualidade do ambiente de trabalho (clima organizacional). 

2. Promoção e incentivo a participação em projetos de desenvolvimento profissional e 

capacitação. 

3. As atividades propostas para o dia-a-dia acontecem conforme foram planejadas 

4. Os recursos oferecidos para a realização de seu trabalho são satisfatórios. 

5. No seu local de trabalho qual o nível de preservação da estrutura física (iluminação, 

ventilação e acústica). 

6. Acesso à Coordenação de Cursos e Direção. 

 

3.3 Avaliação das disciplinas e corpo docente pelo corpo discente 

 

Mesmo com um aumento significativo de alunos no último semestre e a inclusão de três 

novos cursos, notamos que se preservou um nível bastante alto de satisfação dos nossos 

alunos. Ainda de forma muito rara, apareceram alguns alunos, que avaliaram alguns poucos 

itens também com conceito insuficiente.  

Na avaliação geral dos Professores dos Cursos de Pedagogia EAD, Psicopedagogia e 

Gestão de Recursos Humanos feita pelos alunos tivemos a seguinte percepção a partir da 

análise dos dados: em todos os itens avaliados as respostas excelentes foram superiores a 

todas as outras possíveis. Além disso, as respostas ótimo e bom foram onde se concentraram a 

maior parte das respostas, indicando um alto nível de satisfação dos alunos participantes da 

avaliação. Os critérios: regular ou insuficientes tiveram um número de respostas muito baixos. A 

avaliação feita pelos alunos seguiu um padrão em todos os itens avaliados demonstrando 

satisfação com o curso e professores em sua totalidade.  

As avaliações dos alunos dos cursos de Administração, Gestão Financeira e Marketing 

em relação aos professores/tutores ficaram concentrados nas categorias bom e ótimo.  A terceira 

categoria mais votada foi excelente e um número pequeno de alunos atribuiu o conceito regular 

para alguns dos itens avaliados. Os aspectos “Clareza no domínio do conteúdo” e “Qualidade e 

clareza dos retornos dados em fóruns e trabalhos” foram os que receberam melhor avaliação, 

indicando bom nível de satisfação com o trabalho feito pelos professores no que se refere ao 

retorno dado aos nossos alunos, bem como no processo de transmissão do conteúdo trabalhado 

nas aulas.  

A partir das respostas discursivas percebemos alguns pontos de atenção para possíveis 

melhorias em nossos processos. Alguns alunos do curso de Pedagogia EAD mencionaram o fato 

de um tutor permitir que os alunos falem durante as aulas, atrapalhando o processo.  Diante 

disso, orientamos que ao iniciar a aula o tutor instrua os alunos a deixarem as perguntas para o 

término da aula expositiva. Outra questão foi o fato dos alunos considerarem muito técnica a 

linguagem de um dos tutores. Orientamos o tutor a fazer uso de uma linguagem mais acessível a 

todos. Alunos dos cursos de Administração e Gestão Financeira manifestaram interesse em 

materiais mais interativos. Sugerimos aos nossos professores que utilizem ferramentas 

diversificadas para agregar ao material preparado. Já alguns alunos do curso de Gestão de RH 



 

 

sugeriram um prazo de retorno às dúvidas, via chat ou e-mail, mais ágil, em um período inferior 

às 48h praticadas. Reforçamos com nossos professores a necessidade de atenção especial aos 

atendimentos extraclasse, mas entendemos que o prazo de 48h é viável para os 

esclarecimentos necessários. Já alguns alunos do curso de Psicopedagogia mencionaram a 

necessidade de aumentar o prazo para a entrega de trabalhos e aumentar o tempo destinado às 

avaliações, consideramos que o prazo e o tempo de prova são suficientes, visto que o aluno tem 

7 dias para realizar cada atividade. Outro ponto é melhorar o acesso ao conteúdo da biblioteca e 

resolvemos essa solicitação realizando a aula inaugural com a presença da bibliotecária para 

orientar nesse acesso. E uma terceira solicitação foi disponibilizar os slides usados nas aulas, 

sendo assim os professores foram orientados a postar os slides na plataforma no máximo em 48 

horas após a aula ao vivo. 

Os resultados gerais sobre o desempenho dos professores, organizados por meio de 

gráficos, estão apresentados à comunidade acadêmica (corpo docente, discente e 

administrativo) estão compostos em gráficos constantes do Anexo 03 deste relatório. Em 

relação ao resultado analítico, relativo a cada disciplina e docente, os mesmos são 

encaminhados à coordenação de cursos para o retorno dos resultados de forma individual. Esse 

instrumento avaliativo serve como referência para aprimoramento e organização dos semestres 

subsequentes à sua realização.  

 

Quesitos aplicados na Avaliação: 

 

Questionário – Avaliação Docente pelo Discente. 

 

1. Clareza no domínio do conteúdo.  

2. Recursos metodológicos no que se refere à didática de ensino. (provas, trabalhos, fóruns, 

etc). 

3. Promoção e qualidade no cumprimento dos horários estabelecidos para a Tutoria. 

4. Promoção e apoio pedagógico ao discente. 

5. Qualidade e clareza dos retornos dados em fóruns e trabalhos. 

 

3.3.1 Avaliações Externas 

 

Os dados das avaliações externas também têm servido como parâmetro para 

complementar a nossa autoavaliação semestral. Os indicadores apresentados nessas 

avaliações nos permitem estabelecer relações entre a percepção interna e externa sobre o 

nosso trabalho. Em relação às avaliações externas, especificamente aos processos de 

autorização dos cursos de graduação ocorridos nos últimos anos, chama atenção os pontos 

em que nos deparamos com avaliações de aspectos que precisam de atenção. A indicação do 

item 1.2, do instrumento avaliativo para autorização de curso, “número de vagas”, bem como 

os itens 1.18 – “Material didático” e 3.14 – “Controle, produção e distribuição de materiais 

didáticos” aparecem como elementos que precisam ser analisados com vistas a promoção de 

melhorias. Nesses itens, obtivemos notas insatisfatórias em nossa avaliação, o que gerou 



 

 

análises e estudos sobre as possíveis motivações que justificassem essas notas. Em relação 

ao primeiro item, entendemos a necessidade de explicitar melhor nossa capacidade de 

atendimento do número de alunos pretendido para cada curso. Indicando assim, aspectos 

físicos, estruturais e tecnológicos para o funcionamento do curso. Da mesma forma, 

verificamos a necessidade também de estabelecer melhor relação entre a demanda social 

existente de profissionais da área pleiteada e a justificativa do número de vagas. No entanto, 

compreendemos que a justificativa do número de vagas se relaciona diretamente com a 

capacidade institucional de ofertar com qualidade o curso aos alunos interessados. Em relação 

ao controle, produção e distribuição de materiais, a Equipe Multidisciplinar, órgão responsável 

pela elaboração e aprovação dos materiais utilizados nos cursos, junto e composta também por 

professores e coordenadores, reestruturou esse setor, propondo a utilização conjunta de 

materiais adquiridos pela faculdade exclusivamente para os cursos de graduação EAD, junto 

de materiais criados e/ou selecionados pelos professores e ainda pelo uso da biblioteca virtual 

“minha biblioteca”, ampliando assim as possibilidades de recursos didáticos dos nossos alunos.  

Nos chama a atenção, ainda, os itens relacionados a produtividade acadêmica dos 

professores, o que tem gerado, como citado anteriormente neste mesmo relatório, ações e 

planejamentos com a finalidade de elevar as atividades produtivas dos docentes. Com esse 

objetivo foi criado e tem sido ampliado o programa de bonificação e progressão de carreira 

para professores com produtividade acadêmica.  

O quadro que apresenta nossas notas nas avaliações externas também serve como 

referencial para conhecermos nossos pontos fortes, considerados assim por apresentarem 

repetidamente notas elevadas em diferentes avaliações. Titulação dos professores; interação 

dos tutores/professores com os alunos; acesso dos alunos aos equipamentos de informática, 

bibliografias básica e complementar dos cursos, tem sido itens que apresentam notas altas nas 

diferentes avaliações recebidas.  

 

3.3.2 - Apresentação geral de dados numéricos referentes à autoavaliação do segundo 

semestre de 2021.  

 

Optamos por apresentar os dados organizados em números em sua totalidade, 

demonstrando assim um panorama geral de todos os itens avaliados e a respectiva quantidade 

de voto que cada um deles recebeu. Primeiramente está apresentado os dados da graduação 

presencial, que atualmente conta com o curso de pedagogia e na sequência se encontram os 

dados dos cursos da modalidade EAD, apresentados na totalidade dos cursos em 

funcionamento. Para efeito de análise da comissão, esses dados também foram apresentados 

separadamente por cursos, indicados nominalmente.    



 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

     

  

TOTAL 

 

Anexo 1 - Autoavaliação Discente Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Pontualidade e permanência do início ao término das aulas 

propostas 
0 3 4 5 8 

 

Participação e dedicação nas atividades propostas. 0 1 6 8 5 

 

Assimilação dos conteúdos abordados. 0 0 9 7 4 

 

Participação nos eventos propostos pela Faculdade. 0 0 7 4 9 

 

Participação da turma nas atividades das aulas e eventos 

propostos pela Faculdade. 
0 0 6 6 8 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 2 - Institucional Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Acesso/Atendimento da Coordenação de Cursos. 0 0 3 4 12 

 

Qualidade de atendimento da Secretaria 0 1 5 3 11 

 

Qualidade dos serviços financeiros. 0 0 5 4 11 

 

Sistema Acadêmico e site Institucional (Sala Virtual – Aulas 

Remotas).  
0 0 4 7 9 

 

Eventos promovidos pela faculdade – Semana Acadêmica, 

palestras, bate-papos, etc. 
0 1 5 2 12 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Planejamento Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Planejamento das aulas e atividades pelo professor. 0 0 2 6 12 

 

Articulação das disciplinas com as demais do curso. 0 0 2 6 12 

 

Seguiu o plano de ensino apresentado de forma efetiva e 

coerente. 
0 0 1 6 13 

 

Conhecimento dos conteúdos das disciplinas lecionadas 0 0 1 7 12 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Relação Ensino-Aprendizagem Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Facilidade em se comunicar com os estudantes. 0 0 2 6 11 

 

Incentivo ao debate dos conteúdos abordados. 0 0 3 4 13 

 

Pontualidade ao início e Término das aulas. 0 0 2 6 12 

 

Utilizou Recursos de forma coerente e eficiente. 0 0 2 5 13 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Investimentos no processo 

formativo Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Esclarecimento de dúvidas pelo professor. 0 0 2 6 12 

 

Estimula o aprofundamento dos temas propostos. 0 0 1 7 11 

  

 

 

 

    



 

 

 

 

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Avaliação Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Consonância dos conteúdos da disciplina e as avaliações de 

aprendizagem. 
0 0 3 6 11 

 

Devolutiva de comentários que contribuem para a 

aprendizagem. 
0 0 2 9 9 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Adaptação Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Adequação às novas tecnologias utilizadas em função das 

aulas remotas. 
0 0 1 7 12 

 

Compatibilidade da metodologia e materiais das aulas no 

modelo remoto. 
0 0 2 6 12 



 

 

 

3.4 – Avaliação da comunidade externa sobre a faculdade 

 

Em relação à comunidade externa, as avaliações realizadas indicam que a maior parte dos 

respondentes consideram que as ações da Faculdade Famart impacta positivamente a 1 - 

Qualidade da vida da população local (Primeira Coluna); 2 - Atividades Culturais oferecidas, 

como música, teatro, cinema e outras (segunda coluna); 3 - Espaço para esporte e lazer (terceira 

coluna); 4 – Oportunidade comércio, infraestrutura, emprego (quarta coluna); 5 – Defesa do meio 

ambiente (quinta coluna); 6 – Oferta de atividades de extensão, como cursos, capacitação, 

consultorias, projetos, etc. (Sexta Coluna); 7 – Parceria da Faculdade com o setor público 

(Sétima Coluna); 8 -  Parceria da Faculdade com o setor privado (Oitava coluna). Algumas 

respostas foram no sentido de não saberem ou não terem informações sobre os itens 

perguntados. Essa falta de informação ou dúvidas, reforça a necessidade de maior e melhor 

 

 

 

     

 

GRADUAÇÃO EAD 
 TOTAL 

 

Anexo 1 - Autoavaliação Discente Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Pontualidade e permanência do início ao término das 

atividades propostas 
7 22 64 69 38 

 

Participação e dedicação nas atividades propostas. 4 7 40 38 22 

 

Assimilação dos conteúdos abordados. 5 19 74 79 25 

 

Participação nos eventos propostos pela Faculdade. 11 29 70 59 29 

 

Utilização do Portal do Aluno e Sala Virtual (AVA). 5 19 54 54 67 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 2 - Institucional Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Acesso/Atendimento da Coordenação de Cursos. 2 11 48 67 53 

 

Qualidade de atendimento da Secretaria 6 5 58 57 53 

 

Qualidade dos serviços financeiros. 2 17 56 66 56 

 

Sistema Acadêmico e site Institucional 2 10 55 74 53 

 

Eventos promovidos pela faculdade – Semana Acadêmica, 

palestras, bate-papos, etc. 
6 19 65 65 40 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Clareza no domínio do conteúdo. 6 16 143 194 249 

 

Recursos metodológicos no que se refere à didática de 

ensino. (provas, trabalhos, fóruns, etc). 
3 25 150 201 231 

 

Promoção e qualidade no cumprimento dos horários 

estabelecidos para a Tutoria. 
6 18 144 208 244 

 

Promoção e apoio pedagógico ao discente. 5 24 151 212 230 

 

Qualidade e clareza dos retornos dados em fóruns e 

trabalhos. 
8 24 153 198 244 



 

 

divulgação de nossas ações.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Sobre a forma como a comunidade toma conhecimento sobre os eventos e atividades da 

Faculdade Famart, quase 60% responderam que as redes sociais são o principal canal para 

esse fim. Considerando que 25% respondeu que a forma é a internet, as redes sociais podem ter 

um impacto até maior para fins de divulgação das nossas atividades.  

 

3.5 – Avaliação feita pelos egressos  

 

A pesquisa com os egressos apresenta ótimos resultados relacionados ao serviço 

prestado pela faculdade e à satisfação dos alunos com a instituição e com a formação na área 

escolhida. Chama a atenção o número de cerca de 60% estar matriculado em um curso de pós-

graduação lato sensu da faculdade. Esse dado se relaciona com um elevado grau de satisfação 

dos egressos com o curso feito. Da mesma forma, a mesma quantidade de alunos matriculados 

na pós-graduação também aponta como elevado o grau de satisfação com a formação na 

graduação da Famart. Mais de 50% dos respondentes trabalham na área em que estudou na 

graduação e conquistaram seus atuais empregos durante a faculdade. Como ponto de melhoria, 

podemos ampliar a participação dos nossos alunos em projetos de extensão e iniciação 

científica. Cerca de 40% dos alunos não participaram dessas atividades, alguns deles por 

desconhecerem os projetos realizados nesse sentido.  Temos consciência das dificuldades de 

alunos/trabalhadores participarem de atividades que sejam realizadas em tempos diferentes das 

aulas. No entanto, desenvolveremos ações para aprimorar essa questão.  

 

Os gráficos com os percentuais de todos os itens respondidos pelos egressos 

estão apresentados a seguir 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 - Plano de Ação   

 

 Referente ao acadêmico – Acrescentaremos na próxima avaliação uma questão específica 

sobre a direção acadêmica da Faculdade. Esse item ainda não fazia parte do instrumento 

de avaliação disponibilizado aos nossos alunos.  

 

 Referente à comunidade - Algumas respostas dadas pelos membros da comunidade 

foram no sentido de não saberem ou não terem informações sobre os itens perguntados. 

Essa falta de informação ou dúvidas, reforça a necessidade de maior e melhor divulgação 

de nossas ações nas redes sociais e por outros canais.  

 

 Referente à comunidade – Estruturar um cursinho pré-vestibular/pré-enem, em uma 

parceria público-privado (em parceria com Edênia Alcântara, representante do poder 

legislativo do município de Itaúna), atendendo alunos de baixa renda. Captando professores 

voluntários da cidade, sensibilizados com as questões sociais e dispostos a atuar nesse 

sentido, a faculdade Famart fornecerá toda sua estrutura e equipamentos para que as aulas 

aconteçam em alguns dias da semana no período noturno. Com o objetivo de oportunizar 

uma preparação para o Enem e vestibulares para alunos de baixa renda, o propósito deste 

projeto é garantir o desenvolvimento social e econômico de parcela da sociedade onde a 

faculdade está inserida. Pretendemos fazer contato com lideranças comunitárias, como a 

própria Edênia Alcântara, para que estes trabalhem na co-organização desse projeto e nos 

indiquem pessoas interessadas e que possam se beneficiar desse projeto.  

 

 Referente aos (as) alunos (as) - Estamos ampliando a separação da secretaria 

acadêmica. A partir de agora teremos uma secretaria para cada uma das áreas que temos a 

maior parte dos nossos alunos – Educação e Gestão. Essa ação visa melhorar o nível de 

satisfação dos nossos alunos em relação aos atendimentos, diminuindo tempo de espera e 

maior agilidade e presteza nos atendimentos.  

 

 Referente aos (as) alunos (as) – Observando nossa realidade e percebendo o grande 

número de alunas/mães, pretendemos estruturar um projeto usando nosso espaço da 

brinquedoteca ou outros espaços da faculdade para que as alunas que precisem de um 

lugar/atividades para seus filhos no período de aula, possam trazê-los para a faculdade. O 

trabalho será realizado pelas alunas dos cursos EAD, preferencialmente de pedagogia e 

psicopedagogia, em formato de rodízio, em que cada dia da semana teremos duas alunas 

responsáveis pelas atividades do projeto. Sob supervisão de professores das disciplinas de 

laboratório de prática pedagogia essas alunas poderão utilizar essa atividade como horas 

complementares ou mesmo estágio obrigatório, em alguns casos.  

 

  Referente ao Técnico administrativo - Projetos de desenvolvimento profissional e 

capacitações serão propostos pelos líderes de cada setor. Inclusive, isso já está sendo 

elaborado via projeto Hub Filosófico.  



 

 

 Referente às avaliações externas – Promover ampla e sistemática análise dos dados 

relacionados às avaliações feitas em função das autorizações dos cursos. Com o objetivo 

de conhecer os pontos de melhoria na concepção das avaliações realizadas até a presente 

data.  

 

 Referente aos docentes – Promover maior divulgação do programa de bonificação 

existente entre os docentes e aumentar os canais de promoção de cursos formativos, 

participação em eventos e incentivo a pesquisa e publicação.   

 

 Referentes aos egressos – Criar meios para que uns números maiores de alunos 

participem de atividades de extensão e iniciação científica. Elaborar atividades que ocorram 

no sábado para permitir assim a participação de alunos que trabalhem durante os dias de 

semana. Além disso, promover melhor divulgação das atividades que já estão em curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 AVALIAÇÃO REFERENTE AOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU  
 

4.1 Autoavaliação 

 

 

 Comentários: O gráfico “Autoavaliação” denota uma questão histórica da educação EAD não 

apenas no Brasil, mas no mundo. As participações efetivas dos estudantes em nossas plataformas 

de ensino mantem uma margem boa de presença, mas ainda sim, percebe-se uma certa 

irregularidade em seu uso. Muitas vezes não há uma presença constante dos estudantes, mas 

apenas espaços esporádicos de uso. 

 

 Plano de ação: Partindo da premissa acima, acreditamos que o estreitamento da relação com 

nossos estudantes, incentivaria e possibilitaria uma interação e manuseio presente no processo 

ensino/ aprendizagem. Nesse sentido, propomos certas ações para avançarmos nessa questão: 

eventos acadêmicos, como colóquios, seminários, livres, aulas temáticas, com agendamento 

prévio. É importante frisar que já buscamos trabalhar uma abordagem tutorial mais face to face 

com nossos discentes, utilizando Chats, orientações via meet e, em casos específicos e 

solicitados pelo estudante, tutorias presenciais. Também já fazemos muitos eventos acadêmicos, 

a ideia é estender e captar uma participação maior de nossa comunidade acadêmica.    

 

 



 

 

 Comentários: O presente gráfico mostra um nível bom de assimilação do conteúdo. Mas 

percebe-se um crescimento da média 5, na referida assimilação dos dados. Isso denota uma certa 

preocupação por conta da assimilação mediana por partes dos nossos estudantes.   

 Plano de ação: O setor pedagógico concomitante ao setor de Marketing está organizando as 

atualizações dos materiais e gravações das vídeoaulas. Entendemos que esse processo irá 

contribuir para o crescimento da assimilação do conteúdo por parte dos alunos. Estamos, 

simultaneamente a esses processos, desenvolvendo os áudio-books como uma outra ferramenta 

de estudos que pode contribuir na formação do discente.  

 

 Comentários: O referido gráfico denota um dado razoável de acesso ao portal de ensino. A 

proposição ideal refere-se a uma margem igual ou superior a 50% de acesso frequente. Nesse 

caso, é fundamental desenvolver instrumentos de relação mais ativa com nossos discentes.  

 Plano de ação: O setor de Desenvolvimento e o setor de Planejamento estão desenvolvendo 

um processo de interação entre a instituição e os discentes, em que o relacionamento se torna 

mais ativo. Nesse processo, os estudantes irão receber mensagens ou ligações de nossos 

colaboradores, servindo como um “revival” na relação entre ambos.   

4.2 Avaliação Institucional 

 

 



 

 

 Comentário: Esse gráfico demonstra um dado consistente da relação que se mantem entre o 

consultor educacional e o futuro discente. Os dados positivos denotam a relação estreita e 

presente que se mantem em entre ambos. Na maioria das vezes, o primeiro contato em potencial 

que se tem na instituição, é com os consultores educacionais. Nesse sentido, a prática constante 

nessa relação contribui para os esclarecimentos das dúvidas e para a potencialização da entrada 

do referido futuro aluno (a).  

 

 Plano de ação: A proposta é o fortalecimento da ideia de que o setor comercial não vende 

cursos, mas possibilita realizações de sonhos, na medida em que o colaborador se faz um 

consultor de possibilidades de contextos para a maior satisfação e nossos discentes. 

 

  
 

 Comentário: No referido gráfico percebe-se uma avaliação positiva do atendimento ao discente. 

Essa avaliação positiva refere-se justamente ao esclarecimento e agilidade na resolução da 

questão. 

 

 Plano de ação: Mesmo avaliando como positivo, acreditamos que o atendimento mais direto 

com o setor pode facilitar ainda mais a sistematização na relação entre o discente e o referido 

setor. Nesse sentido, propomos a utilização de instrumentos de agilidade comunicacional que 

podem facilitar essa interação, como chats, por exemplo.  

 



 

 

 Comentários: O gráfico denota a qualidade do atendimento no referido setor. É um setor da 

Instituição de ensino que tende a fazer o primeiro contato após a matricula e, sobretudo, funciona 

como filtro no direcionamento da problemática para outros setores. O gráfico denota que o setor 

vem desenvolvendo um trabalho na perspectiva positiva da ação. 

  

 Plano de ação: O tempo de atendimento conta muito, tendo em vista também uma pesquisa que 

estamos realizando dentro da nossa central, o aluno acaba aguardando muito tempo para a 

resolução de casos que não são diretamente com o nosso setor. Como funcionários entendemos 

que os demais setores têm suas próprias demandas, porem em alguns casos aguardamos 

bastante tempo para recebermos uma resposta e ainda demora para que assim entremos em 

contato com os mesmos. Outro ponto que temos observado e que alunos ficam mais satisfeitos 

quando entramos em contato por ligação caso seja algo complexo para entendimento diretamente 

pelo chat, sendo assim iremos tomar medidas para priorizar essa forma de atendimento. 
 

 

 Comentário: O dado apresentado denota uma avaliação positiva na qualidade do atendimento 

pedagógico. Todavia, aponta um crescimento da nota 5 acima da nota 6. Nas respostas abertas 

fica claro a tratativa dos alunos em propor um contato mais estreito e direto com os tutores. 

 

 Plano de ação: Nesse sentido, o setor propõe desenvolver certas ações que podem contribuir 

nesse estreitamento. São eles: aulas online (ao vivo), com agendamento previsto no calendário 

acadêmico; Tutoria via Meet, com agendamento prévio feito pelo discente; Efetivação das 

vídeoaulas;  
 

 



 

 

 Comentário: Os dados apresentam uma avaliação positiva do referido setor, demonstrando que 

o mesmo tende a trabalhar para resolver ou minimizar as inquietudes dos discentes.  

 

 Plano de ação: Busca-se manter uma relação mais ativa com nossos alunos, trabalhando com a 

ideia primária de que os discentes são os sujeitos determinantes para nosso sucesso e 

estabilidade profissional. Nesse sentido, busca-se o contato mais constante conversando e 

entendo muitas vezes as dificuldades que o mesmo contem no processo da vida estudantil.  
 

 

 Comentário: Os dados denotam positivamente o trabalho estratégico e estreito que o mesmo 

desenvolve com os discentes.  

 

 Plano de ação: Uma das tratativas e propostas diz respeito a manutenção e continuidade da 

agilidade no tratamento da situação dos discentes, buscando sempre facilitar a vida financeira do 

mesmo.  
 

 

 Comentário: A Instituição de ensino busca criar um site intuitivo e participante, promovendo o 

interesse e o manuseio de nossos discentes. Isso fica claro nos dados apresentados. O gráfico 

denota positivamente o desenvolvimento do referido sistema.  

 

 Plano de ação: Nesse contexto positivo, busca-se aprimorar, cada vez, a instintividade do site, 

buscando desenvolver mais interações em que o discente pode utilizar, como por exemplo, o 



 

 

projeto das revistas acadêmicas, onde o mesmo pode manusear digitalmente e ler na própria 

plataforma. 
 

 

 Comentário: O referido dado aponta de forma positiva a diversidade de cursos em que o Grupo 

Famart de Educação propõe trabalhar. 

 

 Plano de ação: O Grupo Famart de Educação trabalha não apenas pensando no mercado de 

trabalho, mas busca, na sua essência, trabalhar pela inclusão, não apenas em instrumentos de 

ensino, mas na busca da diversidade e oferecimento de cursos, tentando abarcar um grande 

número de interessados. 

  

 

 Comentário: O dado apresentado refere-se à agilidade nas resoluções dos tickets que 

recebemos na plataforma Movidesk. Avaliamos como positivamente agilidade, tentando manter, 

no máximo, um prazo de 24 horas para resolução.  

 

 Plano de ação: Para agilizar a resolução das problemáticas apresentadas aos nossos discentes, 

propomos trabalhar concomitante ao chat e as informações fundamentais que iremos colocar na 

plataforma de ensino. Essas informações irão ajudar a minimizar o número de tickets e agilizar as 

problemáticas dos discentes.  

 



 

 

 

 Comentário: os dados apontam positivamente os valores oferecidos pelo Grupo Famart de 

Educação. Essa valorização, pela parte do Grupo Famart de Educação, não se refere apenas ao 

enquadramento do mercado de trabalho, mas sobretudo, na democratização do ensino superior de 

qualidade, em que visualizamos a possibilidade de um número grande de discentes nas mais 

diversas áreas de formação. 

 

 Plano de ação: continuar trabalhando através da democratização do ensino e visualizando as 

possibilidades do mercado.  

 

4.3 Avaliação do Portal do Aluno / Sala Virtual 

 

 

 Comentário: Esse dado refere-se a independência na utilização da plataforma de ensino. Nesse 

sentido, avaliamos positivamente o gráfico, mostrando que a maioria dos alunos com seguem 

manusear institivamente e seguindo as instruções da própria plataforma.  

 

 Plano de ensino:  A proposta é deixar o mesmo mais interativo, para que os discentes tenham 

mais facilidade não apenas de acesso, mas de permanência no sistema. 



 

 

 

 Comentário: Os dados apresentados denotam positivamente a qualidade do conteúdo 

apresentado. Concomitante ao gráfico referente a agilidade e clareza do ambiente, o presente 

gráfico aponta que essa clareza pode estar diretamente ligada ao conteúdo apresentado.  

 

 Plano de ação: a proposta é modernizar a plataforma, deixando-a mais interativa e informativa.   
 

 

 Comentário: O gráfico apresenta positivamente a valorização, pelos discentes, dos gráficos na 

plataforma de ensino.  

 

 Plano de ação: A proposta, concomitante aos gráficos referentes à plataforma de ensino, é 

deixa-lo mais interativo, não apenas com conteúdo, mas imagens que sirvam para agilizar o 

entendimento do discente. 

 



 

 

 Comentário: Os dados apresentam positivamente a clareza da linguagem utilizada. Trabalhando 

com a questão da democratização de ensino, partimos do pressuposto que existem diversas 

culturas de alunado participantes de nossas instituições. Nesse sentido, buscamos essa clareza 

nas informações. 

 

 Plano de ensino:   A proposta de ação refere-se a manutenção constante dessas informações, 

criando um banco de conteúdos que devem ser disponibilizados aos discentes.  
 

 

 Comentário: O presente gráfico aponta positivamente a funcionalidade do ambiente. O Grupo 

Famart de Educação busca deixar o ambiente mais intuitivo e dinâmico, para que os discentes 

possam usufruir de forma sistemática. 

 

 Plano de ação: A proposta é deixa-lo ainda mais dinâmico, buscando a sua modernização 

constante. 

 

4.4 Avaliação do Material Didático 
    

 

 Comentário: Os dados apontam positivamente a qualidade dos materiais pedagógicos. No 

entanto, os materiais estão em processo de atualizações e revisões. Percebemos que os materiais 

ao serem revisados e atualizados detém uma aprovação e um retorno mais qualificado de nosso 

discente.  



 

 

 Plano de ação: Propomos a continuidade da atualização e revisão dos referidos materiais.  
 

 

 Comentário: Os dados apontam positivamente a qualidade dos materiais pedagógicos. No 

entanto, os materiais estão em processo de atualizações e revisões. Percebemos que os materiais 

ao serem revisados e atualizados detém uma aprovação e um retorno mais qualificado de nosso 

discente.  

 

 Plano de ação: Propomos a continuidade da atualização e revisão dos referidos materiais. 

 

 

 Comentário: Os dados apontam positivamente a qualidade dos materiais pedagógicos. No 

entanto, os materiais estão em processo de atualizações e revisões. Percebemos que os materiais 

ao serem revisados e atualizados detém uma aprovação e um retorno mais qualificado de nosso 

discente.  

 

 Plano de ação: Propomos a continuidade da atualização e revisão dos referidos materiais. 

 

 

 

 



 

 

 

 Comentário: Os dados apontam positivamente a qualidade dos materiais pedagógicos. No 

entanto, os materiais estão em processo de atualizações e revisões. Percebemos que os materiais 

ao serem revisados e atualizados detém uma aprovação e um retorno mais qualificado de nosso 

discente.  

 

 Plano de ação: Propomos a continuidade da atualização e revisão dos referidos materiais. 

 

 

 Comentário: Os dados apontam positivamente a qualidade dos materiais pedagógicos. No 

entanto, os materiais estão em processo de atualizações e revisões. Percebemos que os materiais 

ao serem revisados e atualizados detém uma aprovação e um retorno mais qualificado de nosso 

discente.  

 

 Plano de ação: Propomos a continuidade da atualização e revisão dos referidos materiais. 

 

 

 

 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados da avaliação que se completa agora, 2021/2° semestre muito nos 

interessam, uma vez que estamos em franco e expressivo crescimento e o retorno dos 

colaboradores da faculdade e especialmente dos alunos dos cursos avaliados, nos mostram um 

cenário que possibilita reflexões e visualizar informações estratégicas para pensar o que tem 

sido feito nesse momento. As notas e respostas dos nossos alunos continuam a demonstrar um 

grau de satisfação bastante alto em relação à faculdade e também em relação à maneira como 

os cursos tem organizado seu trabalho.  

Os alunos do presencial continuaram aprovando a forma como a faculdade organizou 

seu trabalho para o oferecimento das aulas remotas e também de atividades assíncronas 

quando necessário, seguindo o mesmo padrão de satisfação da última avaliação. Continua tendo 

grande destaque em nossa avaliação o grande número de elogios à equipe como um todo, além 

do enorme reconhecimento da dedicação e competência de nossos professores.  

Os alunos do EAD, de todos os cursos em funcionamento, também apresentaram bom 

nível de satisfação. Apresentando reclamações pontuais e em quantidades muito pequenas 

frente ao montante de respostas dadas e computadas. Alguns aspectos que podem ser 

melhorados já estão sendo avaliados por coordenação, direção e mantenedora para possíveis 

soluções.  

Os dados dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu estão apresentados neste relatório 

de forma detalhada e analisada de forma bastante detalhada e especifica. A análise dos dados e 

os respectivos planos de ação para cada item estão apresentados no item 4.0 deste relatório.  

Os resultados desse relatório, bem como todos os dados numéricos organizados, serão 

divulgados para toda a comunidade acadêmica e analisados pelos NDE(s) dos cursos e os 

resultados específicos sobre os desempenhos dos professores serão apresentados a eles pelos 

coordenadores dos cursos.  
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Relatório analisado e aprovado em Reunião da CPA em 14/03/2022. 


