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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 primeiro semestre de 2022, no período de 19 de 

junho a 03 de julho de 2022. 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 não contava mais com aulas remotas nas disciplinas presenciais, o 

questionário foi reestruturado e retiramos as questões relativas a esse tipo de aulas e 

metodologias.  

 

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 realizadas ações 

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 presenciais e comunicou 



 

 

via AVA aos alunos da modalidade EAD 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 19 de junho a 03 de julho 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 63% dos alunos do curso de pedagogia EAD, 

52% dos alunos do curso de Psicopedagogia, 34% dos alunos da graduação em Administração, 

51,% dos alunos do curso de Gestão Financeira, 15% dos alunos do curso de Marketing e 59% 

dos alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos. Entre os alunos do curso de pedagogia 

Presencial, 72% dos alunos responderam ao questionário. Por parte do corpo docente, a 

participação foi de 85% e entre o corpo técnico administração a participação foi de 80% 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 92% 

da satisfação, porcentagem ligeiramente inferior à avaliação do semestre anterior. 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 82% da satisfação em uma média entre 

todos os itens avaliados no curso de Administração, 78% no curso de Psicopedagogia, 92% no 

curso de Pedagogia EAD, 86% no curso de Gestão Financeira, 92% no curso de Marketing e 

95% 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  

 

A avaliação feita pelos alunos da modalidade presencial mantem um certa regularidade em 

relação às percepções apresentadas. As respostas dos alunos dessa modalidade demonstram 

grande satisfação com a instituição, dando destaque para o trabalho dos professores. 

Percebemos que a boa relação entre professores e alunos tem sido um ponto forte em nossas 

avaliações. Os alunos elogiam a qualidade das aulas, dos materiais apresentados e discutidos 

em aula e principalmente a facilidade de acesso aos professores.  

 

3.2.2 - Alunos - EAD 

 

A avaliação dos alunos do EAD, dos cursos de Artes visuais, Administração, 

Psicopedagogia, Pedagogia EAD, Gestão Financeira, Marketing e Gestão de Recursos 

Humanos na modalidade EAD demonstra grande satisfação com o serviço educacional oferecido 

pela Faculdade Famart. Os principais elogios se concentram em torno do trabalho dos 

professores, da facilidade do acesso à secretaria, da qualidade dos materiais disponibilizados e 

da relação custo benefício dos serviços ofertados pela faculdade Famart.  

Permanece a queixa no que se refere à dificuldade de acesso e entendimento do 

funcionamento da plataforma. Entretanto, pelo fato de termos um atendimento direto aos alunos 

para atender a essas demandas e pelas estratégias criadas nesse sentido, como aula inaugural, 

plantão do coordenador, sala de ambientação, acreditamos que essas reclamações tenham a 

ver mais especificamente com as dificuldades de alguns alunos com os meios digitais. 

Os principais pontos de melhorias que apareceram nessa etapa avaliativa tiveram a ver 

com o tempo de postagem dos materiais nas salas virtuais. Alguns alunos entendem que todo o 

material deve ser postado no início do curso e não de forma gradativa, como fazemos 

atualmente. Além disso, alguns alunos reclamaram também do tempo de até sete dias para que 

os alunos recebam os resultados das atividades avaliativas de caráter discursivo.  

 

 

3.2.3 Docentes 

 

A avaliação docente segue a tendência das últimas avaliações. O clima organizacional, 

bem como o fácil acesso aos superiores imediatos aparece como ponto forte da IES. Como 

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

faculdade, evidenciado na liberdade de opiniões e expressão de pensamentos o atendimento da 

secretaria acadêmica continua como ponto forte também. Em relação aos pontos de melhoria, foi 

sugerida aumento de momentos formativos.  

 



 

 

3.2.4 Técnico administrativo 

 

O corpo técnico administrativo demonstrou grande satisfação o trabalho que vem sendo 

feito na instituição, destacando o ambiente dinâmico e de valorização que existe na IES. Como 

aspectos que podem melhorar, sugeriram maior quantidade de projetos de desenvolvimento 

profissional e capacitações. Ressaltaram o Hub filosófico como projeto que merece destaque e a 

possibilidade de vale combustível como um ponto de destaque nas melhorias.  

 

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 

 



 

 

O conceito excelente continua sendo o mais recorrente nas respostas dos alunos de 

todos os cursos EAD, seguindo dos conceitos ótimo e bom, onde se concentra a maior parte das 

respostas. Os critérios: regular ou insuficientes continuam com pouca incidência entre as 

respostas.  

Os indicadores “Clareza no domínio do conteúdo” e “Qualidade e clareza dos retornos 

dados em fóruns e trabalhos” repetidamente foram os que receberam melhor avaliação, 

indicando a seriedade com que os professores conduzem os processos de ensino e 

aprendizagem e de retorno dados sobre as atividades feitas. Acreditamos que esse cenário 

também se relaciona com a qualidade do corpo docente da faculdade que apresenta um ótimo 

nível técnico e de formação.  

As respostas discursivas apontaram alguns elogios e também algumas críticas por vezes 

paradoxais. Alguns alunos reclamaram das dificuldades em relação à interpretação dos textos e 

também em relação ao tamanho deles. No entanto, a coordenação pedagógica entende que 

essa situação decorre do fato de termos muitos alunos com algumas dificuldades educacionais 

relacionadas à defasagem históricas ou mesmo ao longo tempo em que alguns alunos pararam 

de estudar. Dessa forma, essa crítica não configura um item em que deve haver uma adequação 

irrestrita da instituição. A manutenção da qualidade dos cursos ofertados passa pela manutenção 

de textos e materiais com qualidade e perfil acadêmico.  

Embora apareça algumas reclamações sobre itens ou conteúdos específicos, os 

comentários elogiosos superam em muito as poucas críticas. A satisfação em relação ao 

trabalho dos tutores é algo bastante marcante dos questionários e tem sido a tônica das 

avaliações da CPA nos últimos relatórios. O uso da biblioteca ainda aparece como um ponto em 

que podemos aprimorar o acesso dos nossos alunos. Muitos ainda respondem não conseguir 

utilizar a biblioteca virtual como gostariam. Alegam a dificuldade de acesso. Nesse item, estamos 

desenvolvendo outros meios para aprimorarmos o uso da biblioteca virtual.  

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 

 

 

 

Do último processo de autoavaliação institucional ocorrido no 01/2021 para hoje, 

recebemos apenas mais uma visita de avaliação feita por uma comissão do INEP. A referida 

visita foi feita por uma comissão que avaliou a instituição e o curso de pedagogia presencial, 

com vistas a fazer o reconhecimento do curso. Dessa visita, o curso de pedagogia presencial 

foi reconhecido com nota 04, demonstrando excelentes indicadores. Por essa razão, 

apresentamos o mesmo texto neste item, que faz a análise das últimas avaliação externas 

recebidas. Os dados das avaliações externas também têm servido como parâmetro para 

complementar a nossa auto avaliação 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.  

 

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

semestre de 2021.  



 

 

 

Optamos por apresentar parte dos dados que consideramos mais relevantes 

organizados em números em sua totalidade, demonstrando assim um panorama geral de como 

esses itens foram 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 1 6 5 9 

 

Participação e dedicação nas atividades propostas. 0 1 4 5 11 

 

Assimilação dos conteúdos abordados. 0 0 5 7 10 

 

Participação nos eventos propostos pela Faculdade. 0 0 3 9 9 

 

Participação da turma nas atividades das aulas e eventos 

propostos pela Faculdade. 
0 0 2 5 14 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 2 - Institucional Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Acesso/Atendimento da Coordenação de Cursos. 0 1 0 7 13 

 

Qualidade de atendimento da Secretaria 0 0 1 5 14 

 

Qualidade dos serviços financeiros. 0 1 1 7 12 

 

Sistema Acadêmico e site Institucional (Sala Virtual – Aulas 

Remotas).  
0 0 5 7 9 

 

Eventos promovidos pela faculdade – Semana Acadêmica, 

palestras, bate-papos, etc. 
0 0 2 8 11 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Planejamento Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Planejamento das aulas e atividades pelo professor. 0 1 0 7 13 

 

Articulação das disciplinas com as demais do curso. 0 0 2 5 14 

 

Seguiu o plano de ensino apresentado de forma efetiva e 

coerente. 
0 0 1 6 13 

 

Conhecimento dos conteúdos das disciplinas lecionadas 0 2 
 

6 13 

       

  

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 4 15 

 

Estimula o aprofundamento dos temas propostos. 0 1 1 5 14 

  

 

 

 

    



 

 

 

 

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Avaliação Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Consonância dos conteúdos da disciplina e as avaliações de 

aprendizagem. 
0 1 4 5 10 

 

Devolutiva de comentários que contribuem para a 

aprendizagem. 
0 0 2 10 8 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes | Adaptação Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Adequação às novas tecnologias utilizadas em função das 

aulas remotas. 
0 1 1 8 12 

 

Compatibilidade da metodologia e materiais das aulas no 

modelo remoto. 
0 2 2 8 10 



 

 

 

3.4 – Avaliação da comunidade externa sobre a faculdade 

 

A avaliação feita pela comunidade externa acontece uma vez ao ano. Em função disso, 

repetimos os dados da última avaliação. A próxima avaliação com a comunidade externa está 

prevista para novembro de 2022. 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 

 

 

 

     

 

GRADUAÇÃO EAD 
 TOTAL 

 

Anexo 1 - Autoavaliação Discente Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Pontualidade e permanência do início ao término das 

atividades propostas 
3 14 58 63 49 

 

Participação e dedicação nas atividades propostas. 3 16 62 62 47 

 

Assimilação dos conteúdos abordados. 8 15 55 63 46 

 

Participação nos eventos propostos pela Faculdade. 3 18 60 64 42 

 

Utilização do Portal do Aluno e Sala Virtual (AVA). 2 16 56 61 47 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 2 - Institucional Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Acesso/Atendimento da Coordenação de Cursos. 2 20 34 63 80 

 

Qualidade de atendimento da Secretaria 3 17 47 74 67 

 

Qualidade dos serviços financeiros. 2 10 62 66 83 

 

Sistema Acadêmico e site Institucional 3 16 64 69 78 

 

Eventos promovidos pela faculdade – Semana Acadêmica, 

palestras, bate-papos, etc. 
2 15 68 76 80 

       

  

TOTAL 

 

Anexo 3 - Docentes Insuficiente Regular Bom Ótimo Excelente 

 

Clareza no domínio do conteúdo.      5     14  138   189      254 

 

Recursos metodológicos no que se refere à didática de 

ensino. (provas, trabalhos, fóruns, etc). 
     4       22  148   205       239 

 

Promoção e qualidade no cumprimento dos horários 

estabelecidos para a Tutoria. 
       7      14  152     212      250  

 

Promoção e apoio pedagógico ao discente.     2       22    187     223       245 

 

Qualidade e clareza dos retornos dados em fóruns e 

trabalhos. 
            5       27   167    182      232 



 

 

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 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.  

 

4 – RESULTADOS PÓS-GRADUAÇÃO  

 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

Sua participação e dedicação nas atividades propostas 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 35% dos discentes apresentaram 

efetividade no que se refere a participação e dedicação nas atividades propostas. Ainda, nos 

dados apresentados, mais de 50% dos discentes encontraram-se em uma média que permeava 

7 a 9, equivalente ao número total de resposta. 

 

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estreitar as relações com os discentes, 

buscando aprimorar o processo ensino-aprendizagem.  

 

Sua assimilação dos conteúdos abordados 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 33% dos discentes apresentaram 

efetividade no que se refere a assimilação dos conteúdos abordados.  

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 665 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 92% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar e desenvolver os materiais didáticos, 

buscando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem.  

 

Utilização do Portal do Aluno e/ou Sala Virtual 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 36% dos discentes apresentaram 

efetividade no que se refere a utilização do Portal do Aluno/Sala Virtual.  

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 554 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 84% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aproximar, cada vez mais, os discentes da 

utilização do Portal do Aluno/Sala Virtual, utilizando de mídias audiovisuais. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Qualidade do atendimento do Setor Comercial? 



 

 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 47% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do atendimento do Setor Comercial. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 655 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 91% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de realizar treinamento (pedagógico e de 

atendimento) para o Setor Comercial, visando a melhoria na qualidade do atendimento com os 

discentes. 

 

Qualidade do atendimento da Secretaria? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 45% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do atendimento da Secretaria. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 641 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 89% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de realizar treinamento (pedagógico e de 

atendimento) para a Secretaria, visando a melhoria na qualidade do atendimento com os 

discentes. Para além, melhoria nos processos internos afim de agilizar o atendimento. 

 

Qualidade de atendimento da Central do Aluno? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 43% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do atendimento da Central do Aluno. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 634 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 88% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de realizar treinamento (pedagógico e de 

atendimento) para a Central do Aluno, visando a melhoria na qualidade do atendimento com os 

discentes. Para além, melhoria nos processos internos afim de agilizar o atendimento. 

 

Qualidade de atendimento do Setor Pedagógico? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 40% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do atendimento do Setor Pedagógico. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 629 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 87% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de realizar treinamento (pedagógico e de 

atendimento) para o Setor Pedagógico, visando a melhoria na qualidade do atendimento e 

conhecimento com os discentes. Para além, melhoria nos processos internos afim de agilizar o 

atendimento. 

 

Qualidade de atendimento da Direção/Coordenação? 

 



 

 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 38% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do atendimento da Direção/Coordenação. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 621 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 86% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estreitar as relações, por parte da 

Direção/Coordenação, com os discentes, visando a melhoria na qualidade do atendimento. 

 

Qualidade dos Serviços Financeiros 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 48% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do atendimento do Financeiro. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 654 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 90% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar o atendimento e conhecimento dos 

Serviços Financeiros e sua relação com os discentes. 

 

Qualidade do Sistema Acadêmico e Site Institucional 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 45% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do Sistema Acadêmico e Site Institucional. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 651 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 90% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar e desenvolver atributos do setor de 

Desenvolvimento e Marketing, buscando a interligação entre os setores. 

 

Variedade de cursos oferecidos para a sua área 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 46% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a variedade de cursos oferecidos para a sua área. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 653 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 90% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de desenvolver, com qualidade, novos cursos nas 

mais variadas áreas do conhecimento. 

 

Agilidade na resolução dos chamados solicitados. 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 41% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a agilidade na resolução dos chamados solicitados. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 612 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 86% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de desenvolver alternativas para uma resolução 



 

 

de chamados mais ágil e, ao mesmo tempo, mantendo ou melhorando a qualidade. 

 

Preço dos cursos de pós-graduação 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 57% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere aos preços dos cursos de pós-graduação. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 681 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 94% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar preços promocionais e 

chamativos, que estejam de acordo com a qualidade do curso ofertado. 

 

Quais são os pontos positivos e pontos de melhoria que você percebe na instituição? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, descritores positivos, como: “qualidade de 

atendimento”; “atendimento rápido”; “agilidade nos processos”; “boa plataforma”. Nos demonstra 

um bom atendimento ao aluno. 

Em relação aos pontos de melhoria, pelos dados apresentados, um descritor figura como 

principal: videoaulas. Nos demonstra a urgência do andamento no Projeto de Atualização dos 

Materiais. 

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de agilizar o processo do Projeto de Atualização 

dos Materiais e treinamento em busca de um excelente atendimento aos discentes. 

 

AVALIAÇÃO DO PORTAL DO ALUNO / SALA VIRTUAL 

 

Agilidade e clareza no acesso ao ambiente 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 43% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a agilidade e clareza no acesso ao ambiente. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 662 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 92% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar, junto com o Setor de 

Desenvolvimento, melhorias no acesso ao ambiente focando sempre nos discentes. 

 

Qualidade no conteúdo apresentado 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 41% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade no conteúdo apresentado. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 633 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 87% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar, junto com o Setor de 

Desenvolvimento, melhorias no conteúdo apresentado aos discentes. 

 



 

 

Qualidade gráfica apresentada 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 45% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade gráfica apresentada no Portal do Aluno/Sala Virtual. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 642 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 89% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar, junto com o Setor de 

Marketing, melhorias no que diz respeito à qualidade gráfica. 

 

Clareza na linguagem utilizada 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 46% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a clareza na linguagem utilizada. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 661 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 91% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar, junto com o Setor de 

Marketing, melhores caminhos linguísticos a se utilizar com os discentes. 

 

Funcionalidades do ambiente 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 44% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a funcionalidades do ambiente. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 657 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 91% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar, junto com o Setor de 

Desenvolvimento, melhorias nos processos, tornando o ambiente mais funcional. 

 

Avaliação do Material Didático 

 

Qualidade do material didático disponível? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 44% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a qualidade do material didático. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 637 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 88% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar o material didático disponível para o 

discente. Em especial, com a agilidade no Projeto de Atualização dos Materiais. 

 

Atualização do conteúdo? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 41% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a atualização do conteúdo. 



 

 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 636 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 88% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar o material didático disponível para o 

discente. Em especial, com a agilidade no Projeto de Atualização dos Materiais, que envolve a 

atualização dos conteúdos. 

 

Clareza da linguagem utilizada nos materiais didáticos? 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 46% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere a clareza da linguagem utilizada nos materiais didáticos. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 657 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 91% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de estudar e implementar, junto com o Setor de 

Marketing, melhores caminhos linguísticos a se utilizar nos materiais didáticos. 

 

Recursos organizacionais e metodológicos do material didático. 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 42% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere aos recursos organizacionais e metodológicos do material didático. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 632 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 87% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar o material didático disponível para o 

discente. Em especial, com a agilidade no Projeto de Atualização dos Materiais. 

 

Incentivo na comunicação e motivação no uso pedagógico 

 

Análise: percebe-se, pelos dados apresentados, que mais de 40% dos discentes apresentaram 

satisfação no que se refere ao incentivo na comunicação e motivação no uso pedagógico. 

Ainda, nos dados apresentados, das 720 respostas, 623 dos discentes encontraram-se em uma 

média que permeava 7 a 10, o que equivale a mais de 86% do total.  

Plano de ação: refere-se às nossas tentativas de aprimorar o material didático disponível para o 

discente. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Encerramos mais uma etapa do processo avaliativo da CPA, referente ao primeiro 

semestre de 2022. Os resultados confirmam a tendência de um grau interessante de satisfação 

dos nossos alunos em relação à faculdade.  

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 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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