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I – DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1  Do histórico 

A FAETE é uma instituição de ensino superior, particular, mantida pela FUNEAC 

(Fundação Educacional da Associação Comercial Piauiense), pessoa jurídica de direito privado, 

entidade educacional, sem fins lucrativos, ambas com sede e foro em Teresina, e com estatuto 

registrado no Cartório Nazareno Araújo do 6º Ofício de Notas Nº. 01 às fls. 01/11v, datado de 2 de 

janeiro de 1979. 

Foi credenciada e autorizada a funcionar pelo Ministério da Educação, Portaria nº 2061, de 

21 de dezembro de 2000. Inicialmente foram autorizados os cursos de Turismo, Administração e 

Sistemas de Informação e em 2004 o curso de Direito.  

Fundada para ser agência de transformação social, a FAETE tem como missão produzir 

conhecimentos voltados para melhoria das organizações empresariais e formar uma nova geração de 

empresários, executivos e profissionais liberais que possam exercer com proficiência funções 

diretivas, gerenciais e empresariais com atuação nos setores primário, secundário e terciário. 

A CPA da FAETE foi criada pela Portaria n° 001/04 de junho de 2004 com as atribuições 

previstas na Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES e com base em seu regimento interno.  

1.2. Composição da CPA 

 

Nº NOMES DOS COMPONENTES SEGMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

01  Cristiane Lage Fortes Coordenadora da CPA 

02 Ennio Sales Cavalcante Vieira Representante docente 

03 Marinalva Barbosa da Silva Brito Representante técnico 

04 Gerlano Freitas de Morais Costa Representante discente 

05 Cid Willame Cardoso da Silva Representante discente 

06 João Bosco Barbalho Costa Júnior Representante sociedade civil organizada  

 

1.2.1-Período do mandato da CPA – 2017/2019 

 

1.2.2-Atos de designação da CPA – Portaria n°07/17 (datada de 5 de Junho de 2017)  
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II – Considerações iniciais 

 

A atual CPA da FAETE, instituída por Portarias nº 07/17 (datada de 05 de Junho de 2017), 

apresenta por meio deste relatório uma descrição e ao mesmo tempo uma reflexão sobre o Processo 

de Avaliação Interna acontecido na instituição no exercício de 2017.2, para tanto, se faz necessário 

apresentação de como esse processo atua na IES. 

O processo de avaliação inscreve-se no contexto das novas tecnologias aplicadas ao 

planejamento de gestão institucional. 

Daí surge o questionamento de como articular os instrumentos de informação que garantam 

subsídios para o planejamento e tomada de decisão em função do alcance de objetivos institucionais 

e sociais. 

Para superar estes desafios, o projeto de avaliação institucional da FAETE propôs um 

processo contínuo de avaliação em todos os seus níveis, direcionado para a consolidação de um 

trabalho coletivo.  

A proposta de avaliação contínua possibilita o aperfeiçoamento do planejamento da gestão 

técnico-acadêmico e administrativo, habilitando a FAETE na concorrência de mercado, tornando 

visível a qualidade dos seus serviços e a legitimação social como forma de consolidação de sua 

identidade institucional. 

A participação de dois representantes discentes, dois docentes, sendo um coordenador e 

outro representante dos docentes, um técnico-administrativo e um da sociedade civil, organizadas 

no processo de discussão da avaliação interna da FAETE, que permite uma visão avançada da 

proposta e estabelece um grau de confiança e autonomia com os todos os setores da IES. 

O processo contínuo envolveu os vários instrumentos já existentes na instituição, quais 

sejam: políticas institucionais, documentos oficiais, estrutura organizacional, infraestrutura, 

avaliação docente, avaliação discente, avaliação dos colaboradores internos, avaliação dos 

dirigentes, avaliação de estágio, acompanhamento do desenvolvimento curricular, controle técnico-

acadêmico e administrativo.  

Durante o período de avaliação foi realizada a coleta de informações, por unidade 

administrativa, através de questionários, contemplando os aspectos do núcleo básico ou comum, 

núcleo de temas optativos e núcleo de documentação, dados e indicadores, definidos no roteiro de 
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auto-avaliação institucional – 2004 do Ministério da Educação, naquilo que se compatibilizava com 

a realidade local e específica para cada nível hierárquico da instituição.  

Foram aplicados questionários a gestores, professores, funcionários técnico-administrativos 

e alunos. Os questionários foram aplicados em reuniões, na biblioteca, na sala da CPA e na sala de 

aula para quem quisesse responder e posteriormente colocar na urna da CPA.  

Além disso, analisaram-se documentos que orientam as políticas e ações institucionais, 

como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Regimento Interno da IES, o questionário 

sócio-econômico dos alunos e a legislação pertinente. 

Outro aspecto importante que refletiu na quantidade de questionários respondido pelos 

alunos, professores, colaboradores e dirigentes foi o processo de sensibilização com as visitas 

realizadas na comunidade acadêmica, nas reuniões de coordenação de curso, do corpo técnico 

administrativo, sempre ressaltando a importância do processo de avaliação institucional.  

Implantação de questionários on line utilizados a partir do período 2012.2, como uma forma 

de haver uma maior sensibilização e participação de toda a comunidade acadêmica, proporcionando 

ao pessoal técnico-administrativo e professores uma maior impessoalidade e transparências nas 

respostas sendo assim mais célere. 

Estas estratégias favoreceram a compreensão e interpretação das relações formais e 

informais e obtiveram-se informações mais condizentes com a realidade para o aprimoramento de 

políticas e rotinas institucionais que, possivelmente, vão influir em novos processos de organização 

e produção na busca da excelência técnica - acadêmica e administrativa. 

Além de metas preconizadas pelo CONAES, estabeleceram-se outros parâmetros como:   

 Apontar os aspectos positivos, aspectos que precisam ser melhorados e outros comentários 

assim como identificação e descrição de pelo menos três (03) investimentos necessários e 

prioritários na Instituição; indicação de pelo menos três (03) problemas que são mais 

freqüentes; condições de funcionamento de aspectos físicos, técnico-organizacionais e 

acadêmicos da FAETE. 

 Questionário para os alunos a cerca dos aspectos infraestruturas da IES e do atendimento em 

todos os seus setores. 

A proposta de avaliação institucional da FAETE inspira-se nos padrões de exigência para a 

construção de uma identidade universal da sociedade do conhecimento em busca de um processo 

permanente de planejamento e gestão universitária, de um processo de sistematização de 
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indicadores para a tomada de decisão institucional, visando responder com qualidade as demandas 

da sociedade; de um processo permanente de aperfeiçoamento técnico-administrativo e acadêmico 

com vistas a impactos sócio-econômicos positivos a médio e longo prazo.  
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III – Desenvolvimento 
 

 

3.1 – QUADRO DE AÇÕES PLANEJADAS, EXECUTADAS E RESULTADOS ALCANÇADOS 2017. 

 

 
Legenda 

 
 

 
 

Realizado 
 

Em andamento 
 

Em espera 
 

Não executado 
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c) Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural.

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável

Definir as atividades de Iniciação científica como relevantes nos projetos

pedagógicos dos cursos evidenciando-a no regulamento de Pesquisa/iniciação

científica

Programa de Iniciação Científica regulamentado e em execução Coordenador curso

Estímulo a participação de alunos e docentes em Encontros, Conferências e

Congressos para apresentação de trabalhos desenvolvidos nos cursos de graduação

da FAETE.

Participação em pelo menos um evento/ano pelos alunos e

professores
Secretaria/Direção/Coordenador de curso

Consolidação da Revista ............................. on line e abertura de edital para

publicações.

Revista Conhecimento Interativo com publicação atualizada de forma

periódica
Dr. Francisco Robert Bandeira Gomes da Silva

Estabelecer parcerias com instituições artísticas e culturais da região de inserção

para o fomento de projetos culturais;

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social

Colocar à disposição de instituições artísticas e culturais os meios disponíveis na

FAETE para a realização de ações de desenvolvimento cultural e artístico;

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social

Definir como relevante a participação de docentes e discentes em atividades

culturais e artísticas associadas aos cursos de graduação.

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social

d) Políticas para o Ensino e ações acadêmico administrativas para os cursos de pós – graduação “lato sensu”

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável

Realizar estudos prospectivos das necessidades de qualificação das empresas da

região para consolidação de parcerias e oferta de curso de pós - graduação lato 

sensu;

Direção/Coordenador de curso

Elaborar os Projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação “Lato Sensu ” 

atendendo ao que estabelece a legislação vigente;

Execução

2013 a 2015

Contribuir para a qualificação de recursos

humanos através da oferta de cursos dentro

do Programa de Educação Continuada.

Oferta de cursos de pós-graduação “Lato Sensu”.

Projetos de curso estruturado (Resolução nº 1, de 08 de junho de

2007), implementado, com vagas preenchidas e com avaliação

positiva do mercado de trabalho.

Atendimento ao seguinte dispositivo legal: RESOLUÇÃO Nº 2, DE 12

DE FEVEREIRO DE 2014 (Instituição de cadastro nacional de oferta de

cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições

credenciadas no Sistema Federal de Ensino).

Promover a participação da FAETE no

desenvolvimento de projetos artísticos e

culturais

Configurar a FAETE como instituição responsável

pela divulgação a preservação da Memória

Cultural e do Patrimônio Cultural da região. SESI

Cultura

Reconhecimento pela comunidade da FAETE como instituição

fundamental para o desenvolvimento cultural e artístico da região.

Execução

2013 a 2015

Promover a participação efetiva de docentes

e discentes da FAETE no desenvolvimento de

projetos de iniciação científica voltados,

sempre que possível, para o estudo e

resolução de problemas da região de

influência da Instituição.

Atribuir a iniciação científica relevância especial

para o processo de formação dos alunos.

Definir recursos orçamentários para a iniciação

científica.

Manter espaço de divulgação da produção

científica.
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Responsável 2016 2017

Silvia Cristina X X

Faz a integralização entre a instituição e colaboradores 

através de reuniões de incentivo e motivação, buscando 

sinergia entre a missão e a visão da IES.

Silvia Cristina Fevereiro/Julho Fevereiro/Julho

Além de ações que são realizadas pela IES, seria de grande 

relevância melhores estratégias de marketing com a 

comunidade.

Cilene X X
São divulgados no site da instituição, podendo ser também 

divulgados em murais de fácil acesso aos discentes.

Tatyana Julho Julho
Uma melhor planejamento traria melhorias no planejamento 

financeiro.

Cristiane Fortes Fevereiro/Julho Fevereiro/Julho
Continuidade no desenvolvimento das ações avaliativas.

Análise crítica
2013 a 2015

Execução
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Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Definir as atividades de extensão como relevantes nos projetos pedagógicos dos

cursos evidenciando-a no regulamento de Atividades Complementares;

Regulamento de Atividades Complementares de cada curso

estruturado com a definição da validade das atividades no processo

de formação do aluno.

Coordenação Acadêmica/Coordenador de 

curso/NDE
X X

São ações que acontecem semestralmente envolvendo todos 

os cursos.

Realizar fóruns periódicos com a sociedade civil, discutindo temáticas específicas,

tais como responsabilidade social, sustentabilidade, cidadania, violência, saúde,

inclusão social, emprego; educação ambiental;

Realização dos Fóruns Sociais Responsabilidade social X X

Realização de projetos contínuos como o Faete Cidadã.

Fomentar parcerias com instituições de ensino, nacional e internacional, com os

poderes públicos, organizações e instituições comunitárias, associativas e privadas

que viabilizem sinergias para atividades conjuntas em benefício dos vários

segmentos da sociedade;

Incremento de parcerias
Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

A instuição tem parcerias com a Assembléia Legislativa do 

estado Piauí, Senac, Sebrae, OAB, CRA-PI, entre outros 

Desenvolver ações para atender as demandas sociais da região de inserção,

articuladas com as políticas e prioridades institucionais incentivando a articulação

dos cursos com a comunidade, mediante adoção de convênios que propiciem

campos de formação e de prestação de serviço;

Incremento do número de convênios para a execução de atividades

de estágio/prestação de serviços à comunidade.
Coordenador de curso X X

Convênios com empresas que possibilitam o ingresso do aluno 

a instituição e do cumprimento dos estágios curriculares.

Organização de encontros científicos, abertos à participação da comunidade, de

natureza interdisciplinar, dando ênfase à discussão de problemas de interesse da

região de influência da FAETE.

Pelo menos um encontro realizado por ano
Coordenador de curso/Responsabilidade 

social
X X

O mesmo tem participação do corpo discente e doscente, 

egressos e comunidade geral.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015

Promover a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da FAETE na comunidade através de 

Atividades de Extensão preferencialmente de 

cunho interdisciplinar que propiciem uma 

visão integrada da realidade social.

Atender as demandas sociais da região de 

inserção da FAETE,  articuladas com as 

políticas e prioridades institucionais

Consolidar e ampliar as atividades de extensão e 

ação comunitária

 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Definir as atividades de Iniciação científica como relevantes nos projetos

pedagógicos dos cursos evidenciando-a no regulamento de Pesquisa/iniciação

científica

Programa de Iniciação Científica regulamentado e em execução Coordenador curso X X

A IES atua com programas de incentivo a iniciação científica, 

publicação na Revista institucional.

Estímulo a participação de alunos e docentes em Encontros, Conferências e

Congressos para apresentação de trabalhos desenvolvidos nos cursos de graduação

da FAETE.

Participação em pelo menos um evento/ano pelos alunos e

professores
Secretaria/Direção/Coordenador de curso X X

Incentivo ao conhecimento através da liberação de doscentes 

e discentes para a participação de congressos, feiras e 

encontros científicos fora da IES.

Consolidação da Revista ............................. on line e abertura de edital para

publicações.

Revista Conhecimento Interativo com publicação atualizada de forma

periódica
Responsável pela Revista X X

Divulgação das normas de artigo e critérios a serem seguidos 

por doscentes e discentes para a publicação na Revista 

Eletrônica da IES.

Estabelecer parcerias com instituições artísticas e culturais da região de inserção

para o fomento de projetos culturais;

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social
X X

Em eventos comemoratovos a IES tem parceria com a Escola 

de Música de Teresina.

Colocar à disposição de instituições artísticas e culturais os meios disponíveis na

FAETE para a realização de ações de desenvolvimento cultural e artístico;

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social
X X

A instituição em encontros científicos proporciona intervalos 

culturais.

Definir como relevante a participação de docentes e discentes em atividades

culturais e artísticas associadas aos cursos de graduação.

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social
X X

Ações referentes a competições de interclasses entre 

discentes e doscentes.

Promover a participação da FAETE no

desenvolvimento de projetos artísticos e

culturais

Configurar a FAETE como instituição responsável

pela divulgação a preservação da Memória

Cultural e do Patrimônio Cultural da região. SESI

Cultura

Reconhecimento pela comunidade da FAETE como instituição

fundamental para o desenvolvimento cultural e artístico da região.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015

Promover a participação efetiva de docentes

e discentes da FAETE no desenvolvimento de

projetos de iniciação científica voltados,

(sempre que possível) para o estudo e

resolução de problemas da região de

influência da Instituição.

Atribuir a iniciação científica relevância especial

para o processo de formação dos alunos.

Definir recursos orçamentários para a iniciação

científica.

Manter espaço de divulgação da produção

científica.
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Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Realizar estudos prospectivos das necessidades de qualificação das empresas da

região para consolidação de parcerias e oferta de curso de pós - graduação lato 

sensu;

Direção/Coordenador de curso X X

A IES disponibliza cursos de pós graduação nas áreas de 

educação, empresarial e Direito.

Elaborar os Projetos pedagógicos de cursos de pós-graduação “Lato Sensu ” 

atendendo ao que estabelece a legislação vigente;
X X

A instituição atende a resolução vigente.

Fazer a divulgação dos cursos em oferta. X X
A instituição faz sua divulgação através de folders e site da 

mesma.

Gestão integrada dos procedimentos acadêmicos 

da Pós-graduação

Modernizar e integrar o sistema de registro acadêmico, para melhorar o processo de

gestão e acompanhamento da Pós – Graduação.

Sistema de Pós-graduação com absoluto controle de registro 

acadêmico.
Mantenedora/Direção/Secretaria X X

A faculdade disponibiliza uma sala de pós graduação e o 

sitema utilizado é o mesmo da graduação, no formato de pós.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015

Contribuir para a qualificação de recursos

humanos através da oferta de cursos dentro

do Programa de Educação Continuada.

Oferta de cursos de pós-graduação “Lato Sensu”.

Projetos de curso estruturado (Resolução nº 1, de 08 de junho de

2007), implementado, com vagas preenchidas e com avaliação

positiva do mercado de trabalho.

Atendimento ao seguinte dispositivo legal: RESOLUÇÃO Nº 2, DE 12

DE FEVEREIRO DE 2014 (Instituição de cadastro nacional de oferta de

cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições

credenciadas no Sistema Federal de Ensino).

 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Desenvolvimento de atividade de extensão direcionadas para o atendimento de

necessidades de instituições de cunho social.
Responsabilidade social/Direção X X

A instituição possui semestralmente cursos de extensão.

Realização de atividades de Extensão, através de parceria, voltadas para a defesa do

Meio Ambiente, problemas de interesse econômico e social.
Responsabilidade social/Direção X X

Parceria com a Prefeitura Municipal de Teresina na doação de 

mudas para serem entregues a comunidade. 

Realização de atividades de Iniciação Científica voltadas para o estudo de problemas

de interesse econômico e  social  e defesa do Meio Ambiente
Responsabilidade social/Direção X X

A IES possui dentro do Encontro Cinetífico, o Projeto Faete 

Neutro em CO2, onde faz uma conscientização ambiental com 

doscentes, discentes e comunidade em geral com o plantio e 

doação de mudas.

Apoio às ações de defesa da Memória Cultural e do Patrimônio Cultural propostas

pela sociedade.
Responsabilidade social/Direção X X

A IES apresenta propostas para as ações com relação a Defesa 

da Memória Cultural.

Estruturar os PPC com inclusão na organização curricular de estratégias relativas à

Educação Ambiental, Educação para os Direitos Humanos e História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena;

Responsabilidade 

social/Direção/Coordenadores de curso
X X

A instituição tem seu PCC estruturado de acordo com essas 

orientações.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015

Estruturar atividades de responsabilidade

social, considerando os impactos

administrativos, financeiros e socioculturais

desse processo nos seguintes campos:

1 - Desenvolvimento Econômico e Social;

2 - Defesa do Meio Ambiente e Educação

Ambiental;

3 - Inclusão Social e Educação em Direitos

Humanos;

4 - Defesa da Memória Cultural e Patrimônio

Cultural; 

5 - Cultura Afro-brasileira e indígena; e,

6 - Acessibilidade no sentido amplo.

1 - Contribuir para o Desenvolvimento

Econômico e Social e Defesa do Meio Ambiente

da região de inserção da FAETE estimulando a

inclusão destes temas como de especial

importância nos PPC; 

2 - Contribuir para a preservação da Memória

Cultural e do Patrimônio Cultural da região;

3 - Atender à Lei N° 11.645 de 10.03.2008 e

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)

com a inclusão da Temática da História e Cultura

Afro-brasileira e Indígena nas disciplinas e

atividades curriculares dos cursos;

4 - Atender à Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999

e ao Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002

com integração da educação ambiental às

disciplinas do curso de modo transversal,

contínuo e permanente;

5 - Atender à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio

de 2012 que estabelece Diretrizes Nacionais para

a Educação em Direitos Humanos, incluindo o

tema na pauta das atividades complementares

dos cursos de forma contínua e permanente; e,

6 - Promover a acessibilidade no sentido amplo

nos termos da legislação.

Reconhecimento da Instituição, pela comunidade de Teresina e 

região, como Socialmente Responsável.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAETE 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

1) Fortalecer a marca FAETE e consolidar sua

imagem como instituição de referência em

sua área de abrangência.

Marca FAETE reconhecida como instituição de

referência no ensino superior  na região.

Desenvolvimento de estratégias de marketing interno e externo que possibilite:  

1 - Aos alunos e funcionários manterem-se  inteirados das atividades da FAETE; 

2 - Visibilidade às atividades de sucesso dos professores e alunos; 

3 - Divulgação do diferencial competitivo.

Reconhecimento da FAETE  como Instituição de Ensino de referência 

por parte da comunidade

Direção/Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

Ações institucionais socializadas propiciando à

comunidade interna o conhecimento e a

participação nas atividades desenvolvidas na

FAETE.

Disponibilizar no site institucional (o que for pertinente) e em espaços públicos da

FAETE:

a) Projetos de pesquisa/Iniciação científica;

b) Projetos de extensão;

c) Encontros, conferências, congressos e palestras;

d) Programas de Monitoria e Nivelamento;

e) Bolsas acadêmicas de monitoria, de pesquisa e extensão;

f) Acordos e convênios firmados;

g) Resultados das avaliações internas e externas;

h) Produção científica dos docentes e discentes;

i) Participação de docentes e discentes em eventos científicos;

j) Relatórios da CPA;

k) Resultados das Avaliações Externas: Comissões de especialista, ENADE, etc..

Site atualizado com as ações institucionais
Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

A instituição disponibiliza todas as informações no site.

Conjunto de normas externas que regulamentam

as instituições de ensino superior socializadas

para toda a comunidade.

Disponibilizar no site institucional os seguintes documentos:

a) Resoluções do Conselho Nacional de Educação;

b) Portarias do MEC e do INEP incluindo:

     • Instrumento de Avaliação de cursos e Instrumento de Avaliação Institucional;

     • Diretrizes do ENADE;

c) Diretrizes Curriculares dos Cursos – DCN.

Site atualizado Direção/Coordenação Acadêmica X X

A instituição disponibiliza todas as informações no site.

Socializar o conhecimento do conjunto de

normas internas que regulamentam as ações da

FAETE  

Disponibilizar no site institucional (o que for pertinente) e em espaços públicos da

FAETE os seguintes documentos:

a) Identidade corporativa;

b) Políticas Institucionais da FAETE;

c) Regimento;

d) Manual do Candidato ao Processo Seletivo;

e) Síntese dos PPC (Objetivo do curso, Perfil do Egresso, organização curricular,

corpo docente, infraestrutura) dos cursos oferecidos;

f) Formação e a experiência profissional do corpo docente;

g) Produção científica dos docentes e discentes;

h) Resoluções dos órgãos colegiados;

i) Resoluções da mantenedora.

Documentos disponibilizados no site institucional
Direção/Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

A instituição disponibiliza todas as informações no site.

Ampliar as ações da Ouvidoria (atende também à comunidade interna);
Direção/Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

A instituição possui ouvidoria.

Ampliar serviço de Comunicação Social – Marketing Interno e Externo.
Direção/Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

A instutuição através de eventos como congressos trabalha o 

marketing da IES.

Desenvolver programas de modernização e sistematização da comunicação

institucional, visando alcançar eficiência na divulgação da informação e na

tramitação dos processos;

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica
X X

A instituição possui uma proposta de modernização do site 

institucional.

Manter site institucional atualizado e disponível para a comunidade externa em

todos os itens pertinentes definidos para a comunidade interna.

Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

A instituição disponibiliza todas as informações no site.

2) Ampliar a comunicação da FAETE com a

comunidade interna

3) Fortalecer a comunicação com a

comunidade interna e externa.

Melhoria do processo de comunicação e das

relações da FAETE com a comunidade da região

Processo de comunicação interna e externa agilizado e reconhecido 

pela comunidade como eficiente

Execução
Análise crítica

2013 a 2015
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAETE 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Divulgar os mecanismos para a seleção, contratação, aperfeiçoamento e avaliação do 

corpo docente.

Direção/Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

A IES divulga internamente a seleção e contratação do corpo 

doscente.

Apoiar docentes matriculados em programas de Mestrado e Doutorado 

recomendados pela CAPES.

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica
X X

A IES apoia no sentido de horas disponibilizadas para 

mestrado e doutorado.

Avaliar o  corpo docente de cada curso quanto à titulação, experiência profissional, 

integração aos objetivos do curso e perspectiva de qualificação.

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso/NDE
X X

Adequação da instituição para melhor aproveitamento do 

doscente de acordo com sua titulação.

Desenvolver estratégias para a permanente avaliação de desempenho docente.
Mantenedora/CPA/Direção/Coordenação 

Acadêmica/Gerência administrativa
X X

A avaliação é feita semestralmente.

Orientar pedagogicamente o corpo docente na elaboração de objetos de estudo

centrados na aprendizagem;

Coordenação Acadêmica/Coordenador de 

curso
X X

Reuniões pertinentes ao tema.

Apoiar/orientar os docentes na construção dos planos de ensino, plano de aula e

estratégias metodológicas de ensino e de avaliação centrados na aprendizagem;

Coordenação Acadêmica/Coordenador de 

curso
X X

As Coordenações realizam encontros semestrais para 

explanação dos mesmos.

Avaliar o corpo docente de cada curso quanto à titulação, experiência profissional,

integração aos objetivos do curso e perspectiva de qualificação;

Coordenação Acadêmica/Coordenador de 

curso
X X

Avaliações essas que necessitam de um melhor 

aprimoramento.

Estruturar instrumento de avaliação docente envolvendo como critérios a

construção dos planos de ensino, o desempenho em sala de aula e os resultados de

aprendizagem observados no ENADE.

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

A instituição vem trabalhando para o aprimoramento do seu 

ensino,  trabalhando dentro dos parâmentros exigidos pelo 

MEC e também com provas estilo ENADE.

Avaliar o desempenho docente nas atividades acadêmicas de ensino;
Coordenação Acadêmica/Coordenador de 

curso
X X

Acompanha através da avaliação disponibilizada pela CPA.

Incentivar a participação de Docentes em Programas de Mestrado e Doutorado

aprovados pelas CAPES;

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica
X X

A instituição Incentiva a participação de Docentes em 

Programas de Mestrado e Doutorado, disponibilizando horas 

para essa atividade.

Incentivar a participação em encontros, conferências e congressos para

apresentação de trabalhos.

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica
X X

A instituição incentiva liberando o docente de seu 

cumprimento em sala para a participação de eventos 

científicos.

Estimular a produção docente definindo

indicadores de progressão compatíveis com

os objetivos institucionais da FAETE

Plano de Carreira Docente que atenda às

necessidades e às peculiaridades da FAETE -

Missão, visão e valores institucionais.

Definir no Plano de Carreira critérios de progressão docente que permitam

remunerar conforme o mérito acadêmico, desempenho compatível com a titulação e

atendimento aos objetivos institucionais da FAETE

Plano de carreira com regras claras para a progressão privilegiando a

contribuição do docente na formação de egresso com as habilidades

e competências definidas no projeto pedagógico de curso.

Mantenedora/Direção X X

A instituição possui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o 

segue.

Prospectar as necessidades de treinamento do pessoal técnico-administrativo tanto

em gestão acadêmica quanto nas atividades específicas dos cursos;
Direção/Gerência Administrativa X X

A IES possui um apoio psicopedagógico onde é feito uma 

análise e sugerido cursos.

Criar programas de capacitação do corpo técnico-administrativo;
Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa
X X

Criação de programas de relações interpessoais.

Divulgar os mecanismos para a seleção, contratação, aperfeiçoamento e avaliação do

técnico administrativo;

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa
X X

A IES divulga a seleção e contratação do corpo doscente.

Implementar Plano de Carreira específico para o corpo técnico-administrativo. Mantenedora/Direção X X
A instituição possui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e o 

segue(não homologado)

Atender às Políticas institucionais de

Contratação e de Avaliação do Corpo Técnico

– administrativo

Programa Institucional de Contratação e de

Capacitação de Recursos Humanos adequado às

necessidades da FAETE.

Corpo técnico administrativo qualificado para as

atividades administrativas e acadêmicas da

FAETE.

Resultado Positivo na Avaliação de Desempenho do Corpo

Técnico–Administrativo.

Aumentar a qualificação docente e avaliar o

desempenho nas atividades de ensino-

aprendizagem

Corpo docente capacitado a atuar no processo

de ensino – aprendizagem dentro das premissas

definidas na lei 9394/96 e consagradas nas DCN

de cada curso;

Melhoria da capacitação docente através da

participação em Programas de qualificação.

Avaliação positiva dos docentes nas avaliações da CPA e melhoria nos

resultados da Aprendizagem.

Manter corpo docente com pelo menos 50% com titulação obtida em

Programas Stricto Sensu .

Atender às Políticas de Contratação de Corpo

Docente, de Avaliação de Desempenho e aos

indicadores de qualidade definidos nos

instrumentos de referência do MEC.

Corpo docente com Titulação e Regime de

Trabalho adequados aos referenciais de

qualidade previstos nos instrumentos de

referência MEC/INEP.

NDE e corpo docente de cada curso de acordo, pelo menos, com o

referencial mínimo de qualidade definido pelo MEC para formação

docente e Regime de Trabalho.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAETE 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Divulgar para a comunidade as possibilidades de participação nos órgãos colegiados;
Participação efetiva da comunidade acadêmica com conhecimento 

de causa e fundamentação legal

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Existe divulgação para a comunidade.

Apoiar a livre organização e a escolha dos representantes dos diversos segmentos da

Instituição;

Participação efetiva da comunidade acadêmica com conhecimento 

de causa e fundamentação legal

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Através do sistema democrático de votação muitas decisões 

são deliberadas.

Socializar no âmbito dos órgãos colegiados as normas e resoluções baixadas pelo

CNE/CES, CONAES, MEC/INEP;

Participação efetiva da comunidade acadêmica com conhecimento 

de causa e fundamentação legal

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Disponível nos murais internos da instituição.

Divulgar o Regimento Geral e as atribuições dos órgãos colegiados previstas
Participação efetiva da comunidade acadêmica com conhecimento 

de causa e fundamentação legal

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Divulgação em site da IES e via email.

Divulgar no âmbito dos órgãos colegiados as Políticas Institucionais de referência da

FAETE dispostas no PPI.

Participação efetiva da comunidade acadêmica com conhecimento 

de causa e fundamentação legal

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

A IES diponibiliza através das coordenações de curso.

Desenvolver modelos administrativos de gestão com padronização de fluxos e

processos, observando o conceito de clientes internos e externos, tendo o aluno

como foco principal.

Cumprimento das atividades administrativas com foco no resultado 

estratégico, facilitado, ainda, aos novos colaboradores.
Mantenedora/Direção X X

 Através de consultorias pertinentes ao resultado estratégico.

Implantar uma política de Planejamento Institucional, voltada para a execução e

acompanhamento do Planejamento estratégico e Tático-operacional como

ferramenta de gestão.

Cumprimento das metas estratégicas. Mantenedora/Direção/Comitê Gestor X X
Aguardando implementação de estratégias.

Institucionalizar o Planejamento Estratégico Institucional e adequá-lo ao   PDI. Cumprimento das metas estratégicas. Mantenedora/Direção/Comitê Gestor X X
Aguardando implementação de estratégias.

Informatizar, aperfeiçoando, o controle dos processos administrativos e a gestão

eletrônica de documentos.

Melhoria das atividades administrativas e da segurança dos 

documentos institucionais.
Mantenedora/Direção/Comitê Gestor X X

 A IES possui um sistema interno de controle de informações 

acadêmicas.

Adequar o organograma e fluxograma da FAETE, com os respectivos mecanismos de

ligação e interação entre instâncias institucionais para melhor distribuição de

responsabilidade gerencial.   

Melhoria da organização administrativa institucional. Mantenedora/Direção X X
Aguardando resoluções que possam colocar em prática essas 

ações.

Promover a melhoria da qualidade do 

processo administrativo, nas diversas áreas 

de atuação da instituição, por meio da análise 

dos fluxos administrativos, da melhoria do 

sistema de informação, da qualificação do 

sistema de gestão documental, da 

capacitação profissional e da modernização 

da estrutura organizacional

Manter gestão otimizada com a utilização do 

PDI/PPI - Plano de Metas e Ações  como 

referência para a ação e a avaliação institucional.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015

Atender às Políticas de Gestão definidas no 

PPI:

a) Manter órgão colegiado superior com 

representação de todo o corpo social: 

mantenedora, corpo docente, corpo técnico 

administrativo, corpo discente e comunidade;

b) Manter colegiado de curso com 

representação docente e discente;

c) Garantir nas competências de cada órgão 

colegiado independência e autonomia 

acadêmica na relação com a mantenedora;

d) Manter atuação legislativa coerente com a 

identidade corporativa, Políticas Institucionais 

e Documentos de referência do MEC/INEP, 

CNE/CES.

Manter gestão colegiada com representação do 

corpo social da Instituição

Qualificar 100% dos órgãos colegiados para a 

atuação em acordo com os documentos 

institucionais de referência e as normas e 

resoluções do CNE/CES, MEC/INEP, CONAES

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Registrar as ações desenvolvidas em consonância com o PDI, avaliando a execução e

os indicadores alcançados;

CPA/ Direção/Coordenação

Acadêmica/Coordenador de curso/Gerência

Administrativa

X X
Registro realizado para acompanhamento da IES com 

apresentação dos relatório para a direção e corrdenações.

Instrumentalizar as Políticas de Avaliação definidas no PPI;
CPA/ Direção/Coordenação

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Registro realizado através da avaliação entregue a cada 

doscente individualmente para que cada um possa avaliar 

Utilizar os resultados da auto avaliação institucional, os pareceres de comissões

externas e os resultados de desempenho dos estudantes em avaliações externas

como referência para a gestão institucional e de cursos;

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Registro realizado para acompanhamento da IES com 

apresentação dos relatório para a direção e corrdenações.

Ampliar a ação da Ouvidoria; Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de 
X X A IES compartilha aos responsáveis as informações recebidas 

pela ouvidoria, para que estas sejam sanadas.

Divulgar as ações acadêmicas e administrativas tomadas frente aos resultados das

avaliações internas e externas.
CPA X X

Registro realizado para acompanhamento da IES com 

apresentação dos relatório para a direção e corrdenações.

Dotar a CPA de recursos necessários para a coordenação e realização das atividades

de Avaliação Institucional.

Realização das atividades em espaço físico independente, e devidamente

equipado.
Direção/Coordenação Acadêmica X X

A IES possui sala equipada disponibilizada para a CPA.

Implantar sistemas de avaliação do PDI. Cumprimento das ações previstas no PDI, conforme cronograma definido. Direção/Coordenação Acadêmica X X
Através de relatórios da CPA

Garantir que o processo de avaliação institucional seja norteador do planejamento e

das ações institucionais, administrativas e pedagógicas.

Decisões gerenciais fundamentadas em resultados das avaliações internas e

externas.
Direção/Coordenação Acadêmica X X

Através de relatórios da CPA

Consolidar o processo de avaliação contínua dos projetos político-pedagógicos dos

cursos de graduação
Melhoria dos processos pedagógicos e resultados acadêmicos dos cursos. Direção/Coordenação Acadêmica X X

Através de relatórios da CPA

Consolidar os sistemas de informações institucionais para subsidiar, continuamente,

os processos de avaliação institucional.

Acesso facilitado às informações institucionais, e cumprimento das

estratégias da CPA para os processos de avaliação institucional.
Direção/Gerência Administrativa X X

Através de relatórios da CPA

Implantar sistemas de avaliação de egressos Melhoria do desempenho institucional.
Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Através de relatórios da CPA

Consolidar o processo de Avaliação

Institucional em articulação com o SINAES.
Avaliação institucionalizada

Manter processo de Gestão por Resultado

focado nos indicadores de qualidade definido

pelo MEC e nas metas estratégicas da FAETE.

Cultura do Planejamento, Acompanhamento da

Execução e Avaliação das Metas e Ações

previstas no PDI implantada na FAETE em todos

os setores acadêmicos e administrativos.

a) Metas e ações previstas no PDI para as 10 dimensões da avaliação,

avaliadas e redimensionadas (adequação às novas situações);

b) Instrumentos de Avaliação Institucional e de cursos aprovados

pelo Conselho Superior e aplicados;

c) Decisões gerenciais fundamentadas em resultados das avaliações

internas e externas;

d) Ouvidoria devidamente estruturada com seus serviços divulgados

e aceitos pela comunidade interna e externa;

e) Melhoria do desempenho institucional.

Execução
Análise crítica

2013 a 2015
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Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

A IES possui estrutura satisfatória.

A IES possui estrutura satisfatória.

A IES possui estrutura satisfatória.

Acesso de pessoas com necessidades especiais a

todas as instalações e serviços da FAETE

plenamente facilitado;

Manutenção da infraestrutura para que as pessoas com necessidades especiais

tenham acesso às atividades de seu curso e demais serviços envolvendo: rampas,

corrimão, elevador, bebedouros adequados, banheiros, estacionamento;

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social
X

 A IES possui estrutura satisfatória.

Condições amplas de estudo para deficientes

auditivos e visuais.
Instalação de recursos para atendimento a deficientes auditivos e visuais.

Mantenedora/Direção/Responsabilidade 

Social
X

A IES possui estrutura satisfatória.

Atualização do acervo da biblioteca em 

atendimento à exigências dos PPC´s dos cursos 
Atualização contínua do acervo. Acervo atualizado

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso/NDE
X X X X X

A IES possui estrutura satisfatória.

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa
X X

A IES possui estrutura satisfatória.

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa/Tecnologia da Informação
X X

A IES possui estrutura satisfatória.

Protocolos e equipamentos de segurança

definidos e instalados

Estabelecimento de estratégias de segurança no trabalho em todos os setores e em

especial nos laboratórios.

Instalação dos equipamentos e treinamento de pessoal para 

utilização
Direção/Coordenador de curso/Gerência

Administrativa/CIPA
X X X X X

A IES possui estrutura satisfatória.

Pessoal capacitado a agir em situações de

emergência

Capacitação de funcionários para atuar em situações de emergência e em momentos

críticos de segurança.
Existência de pessoal habilitado na IES para combater o incêndio

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa/CIPA
X X X X X

A IES possui estrutura satisfatória.

Implementar na íntegra a Política de

Acessibilidade

Promover a acessibilidade no sentido amplo

conforme estabelecido na Política de

Acessibilidade

Criar Núcleo de Acessibilidade e promover as ações de acessibilidades definidas na

Política de Acessibilidade
Implantação do Núcleo de Acessibilidade

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa/Responsabilidade Social
X X

A IES possui estrutura satisfatória.

Análise crítica
2013 a 2015

Manter infraestrutura física adequada e 

capaz de atender às necessidades definidas 

nos PPC’s

Manter laboratórios, salas de aulas e demais 

estruturas exigidas pelos PPC´s obedecendo o 

cronograma estabelecido na estrutura curricular 

de cada curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vistoria na FAETE com resultados positivos em todos os itens
Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador do curso

Atualização do acervo da biblioteca e das 

condições de estudo na biblioteca Condições de estudo e de pesquisa no ambiente 

da biblioteca.
Ampliação da cobertura da Rede Wireless para os espaços da IES. Toda comunidade acadêmica com acesso à rede

Manter condições de estudo, segurança e 

trabalho em todos os espaços da FAETE.

Atendimento à Política de Acessibilidade - Portadores de 

Necessidades Especiais com acesso facilitado a todos os serviços e 

plenas condições de estudo.

Execução

 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Apoiar estudantes menos favorecidos

financeiramente a continuar os estudos
Atualizar o programa de Bolsas Acadêmicas 

Número de alunos bolsistas compatível ccom as possibilidades 

institucionais

Direção/Gerência 

Administrativa/Responsabilidade Social
X X

Número de alunos satisfatório.

Apoiar estudantes com baixo rendimento para

evitar abandono dos estudos

Manter as atividades de nivelamento com aulas de reforço com a participação de

professores e alunos monitores

Diminuição da evasão e da repetência/dependência de alunos 

observados como de baixo rendimento inicial;
Direção/Coordenação Acadêmica X X

Alunos acompanhados por monitores.

Apoio sistemático à participação em Encontros e

Congressos com apresentação de trabalhos.
Apoiar  participação em eventos com apresentação de trabalho.

Aumento do número de alunos em eventos com apresentação de 

trabalhos

Mantenedora/Direção/Coordenação 

Acadêmica
X X

Aumento significativo de alunos com participação em eventos 

científicos.

Manter computadores ligados à internet para atividade de estudo e pesquisa
Equipamentos disponíveis nos laboratórios em perfeita condição de 

uso

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa
X X

Laboratório satisfatório.

Disponibilizar orientação acadêmica para consulta a base de dados e

desenvolvimento de trabalhos dentro do Manual de Normatização de Trabalhos 

Manual disponível no site e Serviço de orientação para consulta a 

base de dados disponível na biblioteca;

Coordenação Acadêmica/Coordenador de 

pesquisa
X X

Disponibilizado pela IES.

Manter Avaliação Institucional na ótica do Discente para observação das condições

de ensino e de aprendizagem

Aumento da participação do aluno e correção pela Instituição das 

deficiências observadas

CPA / Coordenação Acadêmica/Coordenador 

de curso
X X

A IES direciona o discente ao apoio psicipedagógico.

Envolver egressos nas atividades de avaliação de

curso e reforma curricular.
Implantar metodologia de avaliação na ótica do egresso

Instrumento aprovado pelo Conselho Superior e implantado no 

programa de avaliação institucional;

CPA / Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso/CPA
X X

Implantado com satisfação.

Divulgar para os egressos os encontros, conferências e congressos organizados pela

Instituição e os cursos de pós-graduação

Site com espaço reservado para egressos: Comunicação de eventos e 

Avaliação;

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso/Gerência 

Administrativa

X X
Site em reformulação.

Organizar base de dados com endereço eletrônico dos egressos Base de dados atualizada para comunicação com egressos;
Direção/Coordenação Acadêmica/Gerência 

Administrativa
X X

Base em atualização

Ofertar atendimento psicopedagógico. Manter estrutura e pessoal capacitado para o atendimento psicopedagógico Parecer positivo na auto-avaliação institucional; Direção/Coordenação Acadêmica X X
Parecer Positivo.

Favorecer a estruturação da Organização

Estudantil.
Apoiar a atuação da Representação Estudantil Representação estudantil funcionando

Direção/Coordenação 

Acadêmica/Coordenador de curso
X X

Através do Centro Acadêmico e Empresa Júnior.

Criar o Núcleo de Talentos
Promover fórum de carreiras, orientar à elaboração de currículo, divulgar vagas de

emprego e estágio

Núcleo de Talentos funcionando e aumento de alunos e egressos na 

participação em eventos promovidos pelo IEL Estágio
X X

Aguardando a implementação do Núcle o de Talentos.

Propiciar aos egressos a continuação dos estudos

– Programa de Educação Continuada.

Análise crítica
2013 a 2015

Oferecer ao corpo discente o apoio

necessário ao melhor desenvolvimento de

seus estudos envolvendo, entre outros:

a) Nivelamento durante o processo;

b) Apoio psicopedagógico;

c) Oportunidades de participação na gestão

institucional através de representação em

órgãos colegiados;

d) Apoio logístico para a apresentação de

trabalhos em Encontros, Conferências de

Congressos;

e) Participação como egressos nas atividades

de avaliação dos PPC`s;

f) Recursos de informática disponíveis para

pesquisas e estudos;

g) Programa de Bolsas Acadêmicas: Iniciação

científica e Extensão;

h) Orientação acadêmica adequada para

consulta à base de dados.

Propiciar aos alunos condições reais de estudo e

desenvolvimento

Execução
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAETE 

Objetivo Meta Ações Indicador de Desempenho Responsável 2016 2017

Manter o planejamento orçamentário como instrumento de gestão associado às

Metas institucionais definidas;

Planejamento orçamentário associado ao desenvolvimento dos

projetos institucionais
Mantenedora/Direção/Comitê Gestor X X X X X

A Mantenedora possui uma intensa preocupação com o 

desenvolvimento dos projetos institucionais.

Publicação do BIF com Faturamento, Receita Líquida, Custeio, Despesas

Administrativas, Despesas Institucionais etc...

Mantenedora/Direção/Gerência 

Administrativa
X X X X X

A instituição está focando esforços para garantir a 

sustentabilidade .

Execução
Análise crítica

2013 a 2015

Aprimorar o processo de gestão econômico-

financeiro, ampliar a capacidade de 

desenvolvimento autossustentável e a 

viabilidade operacional e funcional da FAETE.

Projetos com o mínimo  de retorno para garantir 

a sustentabilidade e os investimentos previstos;

Indicadores financeiros por centro de custo e 

atualizados mensalmente;

Endividamento inferior a 12% do faturamento 

anual.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAETE 

IV - RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS EM 2017.2  
 

4.1 RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE DE TODOS OS CURSOS. 

 
1.Objetivo: Oportunizar aos professores um momento de autocrítica, através da auto-avaliação para a 

construção de alternativas para tomada decisão no processo de Formação Continuada e de Avaliação 

Institucional. 

QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – 2017.2 

(A SER RESPONDIDO PELOS DOCENTES) 
 

Pensando em melhorar cada vez mais a qualidade de nossa Instituição, solicitamos a sua opinião, que será 

valiosa como subsídio para o aperfeiçoamento dos processos de gestão. Gostaríamos de ressaltar que a sua 

participação nesse processo de avaliação é muito importante. Leia com muita atenção as perguntas 

formuladas e tenha em mente, principalmente, o seguinte ponto: Seja autocrítico, através da auto-

avaliação para a construção de indicadores para tomada de decisões no processo permanente de 

Avaliação Institucional na FAETE.  

(Comissão Própria de Avaliação) 

Para proceder sua avaliação faça um “X” na coluna correspondente a cada item tomado por base a 

seguinte legenda: SIM; NÃO; EM PARTE. 
 

 

 

 

REFERENTE AO RESULTADO 2017 -2 
Nº ITENS DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS 

SIM NÃO EM 

PARTE 

 I – EXERCICIO PROFISSIONAL    

1.1 É assíduo e pontual e cumpre todo o tempo de aula? 21 - 2 

 II – PLANEJAMENTO DE ENSINO    

2.1 Apresenta e discute o plano da disciplina no 1.º dia de aula, contendo objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação? 
23 - - 

2.2 Planeja as aulas de acordo com o ementário da disciplina e Indica bibliografia 

básica semestralmente?  
22 - 1 

 III – DOMÍNIO DO CONTEÚDO    

3.1 Demonstra segurança, clareza e objetividade na abordagem do conteúdo da 

disciplina? 
23 - - 

3.2 Estabelece a relação dos conteúdos ministrados com outras disciplinas e com o 

contexto atual? 
21 - 2 

3.3 Demonstra a relevância da disciplina para a área de formação profissional do 

aluno? 
23 - - 

3.4 Explica conceitos e significados básicos e aspectos do conteúdo? 23 - - 

 IV – METODOLOGIA    

4.1 Usa metodologia diversificada e Estimula a participação dos alunos nas 

atividades de aula? 
21 - 2 

4.2 Produz material de apoio didático e põe no site para o aluno? 14 3 6 

4.3 Utiliza outros materiais além de livros e textos? 20 - 3 

 V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO    

5.1 O sistema de avaliação utilizado é diversificado como teste objetivo, discursivo, 

individual, em grupo, pesquisa, relatório, etc.? 
21 - 2 
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5.2 As avaliações são corrigidas e devolvidas aos alunos? 22 - 1 

 VI – RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA    

6.1 Ao ser procurado pelo aluno, auxilia-o na superação de sua dificuldade? 23 - - 

6.2 Tem trabalho científico elaborado com alunos? 3 18 2 

6.3 Desenvolve projeto de extensão ou de iniciação científica? 6 10 7 

6.4 Tem facilidade em encontrar os problemas que acontecem em sala de aula? 20 - 3 

 VII – AVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA    

7.1 O horário de atendimento da Biblioteca supre sua necessidade? 21 - 2 

7.2 Há disponibilidade e diversidade de bibliografia obrigatória  ou recomendada 

em relação à demanda?  
13 1 9 

 VIII – AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS    

8.1 A limpeza das dependências da FAETE são satisfatórias?  22 - 1 

8.2 As salas de aula da FAETE possui boa estrutura (iluminação, ventilação e 

espaço disponível)?  
21 - 2 

8.3 O nível de serviço prestado pela Lanchonete é satisfatório?  7 2 14 

8.4 O nível de serviço prestado pela Xerox é satisfatório?  10 4 9 

8.5 O nível de serviço prestado pela Secretaria é satisfatório?  22 - 1 

8.6 O nível de serviço prestado pelo Protocolo é satisfatório?  23 - - 

8.7 O nível de serviço prestado pela Ouvidoria é satisfatório?  18 1 4 

8.8 O nível de serviço prestado pelo Financeiro é satisfatório?  20 - 3 

 IX – ASPECTOS RELACIONADOS À DIREÇÃO E COORDENAÇÃO    

9.1 A Direção Geral da FAETE mostra-se envolvida com as questões da FAETE?  18 1 4 

9.2 A Direção de Assuntos Acadêmicos e Comunitários mostra-se envolvida com 

as questões acadêmicas e docentes?  
18 2 3 

9.3 A Direção Administrativa mostra-se envolvida com as questões docentes?  19 1 3 

9.4 A coordenação do Curso mostra-se preocupada com as questões docentes? 17 - 6 
  
Faça outros comentários que desejar.                                                                              23 QUESTIONÁRIOS 

TOTAL: 23 RESPONDIDOS 

 

Aspectos positivos: 

a) Estrutura física, ambiente de trabalho e limpeza 

b) A disponibilidade/acessibilidade da direção e coordenação 

c) Equipe e professores e colaboradores  

d) Estacionamento amplo, seguro e gratuito 

 

Aspectos que precisam ser melhorados 

a) Trabalhos científicos elaborados com os alunos 

b) Serviços da Xerox 

c) Disponibilidade de Internet por todo o perímetro da FAETE 

d) Atualização do laboratório de informática 
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REFERENTE AO RESULTADO 2017-2 
Nº ITENS DE AVALIAÇÃO CRITÉRIOS 

SIM NÃO EM 

PARTE 

 I – EXERCICIO PROFISSIONAL    

1.1 É assíduo e pontual e cumpre todo o tempo de aula? 21 0 0 

 II – PLANEJAMENTO DE ENSINO    

2.1 Apresenta e discute o plano da disciplina no 1.º dia de aula, contendo objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação? 
21 0 0 

2.2 Planeja as aulas de acordo com o ementário da disciplina e Indica bibliografia 

básica semestralmente?  
21 0 1 

 III – DOMÍNIO DO CONTEÚDO    

3.1 Demonstra segurança, clareza e objetividade na abordagem do conteúdo da 

disciplina? 
21 0 0 

3.2 Estabelece a relação dos conteúdos ministrados com outras disciplinas e com o 

contexto atual? 
19 0 2 

3.3 Demonstra a relevância da disciplina para a área de formação profissional do 

aluno? 
21 0 0 

3.4 Explica conceitos e significados básicos e aspectos do conteúdo? 21 0 0 

 IV – METODOLOGIA    

4.1 Usa metodologia diversificada e Estimula a participação dos alunos nas 

atividades de aula? 
16 0 5 

4.2 Produz material de apoio didático e põe no site para o aluno? 15 2 4 

4.3 Utiliza outros materiais além de livros e textos? 16 0 5 

 V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO    

5.1 O sistema de avaliação utilizado é diversificado como teste objetivo, discursivo, 

individual, em grupo, pesquisa, relatório, etc.? 
18 0 3 

5.2 As avaliações são corrigidas e devolvidas aos alunos? 20 0 1 

 VI – RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA    

6.1 Ao ser procurado pelo aluno, auxilia-o na superação de sua dificuldade? 21 0 0 

6.2 Tem trabalho científico elaborado com alunos? 5 14 2 

6.3 Desenvolve projeto de extensão ou de iniciação científica? 7 10 4 

6.4 Tem facilidade em encontrar os problemas que acontecem em sala de aula? 20 0 1 

 VII – AVALIAÇÃO DA BIBLIOTECA    

7.1 O horário de atendimento da Biblioteca supre sua necessidade? 21 0 0 

7.2 Há disponibilidade e diversidade de bibliografia obrigatória  ou recomendada 

em relação à demanda?  
10 0 11 

 VIII – AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS    

8.1 A limpeza das dependências da FAETE são satisfatórias?  19 0 2 

8.2 As salas de aula da FAETE possuem boa estrutura (iluminação, ventilação e 

espaço disponível)?  
20 0 1 

8.3 O nível de serviço prestado pela Lanchonete é satisfatório?  12 1 8 

8.4 O nível de serviço prestado pela Xerox é satisfatório?  11 3 7 

8.5 O nível de serviço prestado pela Secretaria é satisfatório?    19 0 2 

8.6 O nível de serviço prestado pelo Protocolo é satisfatório?  20 0 1 

8.7 O nível de serviço prestado pela Ouvidoria é satisfatório?  20 0 1 

8.8 O nível de serviço prestado pelo Financeiro é satisfatório?  17 1 3 

 IX – ASPECTOS RELACIONADOS À DIREÇÃO E COORDENAÇÃO    

9.1 A Direção Geral da FAETE mostra-se envolvida com as questões da FAETE?  18 1 2 
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9.2 A Direção de Assuntos Acadêmicos e Comunitários mostra-se envolvida com 

as questões acadêmicas e docentes?  
17 3 1 

9.3 A Direção Administrativa mostra-se envolvida com as questões docentes?  19 0 2 

9.4 A coordenação do Curso mostra-se preocupada com as questões docentes? 19 0 2 
  
Faça outros comentários que desejar.                                                                              21 QUESTIONÁRIOS 

TOTAL: 21 RESPONDIDOS  

 

 
4.1.1 ANÁLISE DO RESULTADO  

 

O questionário de autoavaliação docente pode-se observar que: 

 O exercício profissional é cumprido por maioria dos docentes; 

 Planejamento de ensino obedece às diretrizes estabelecidas pelas coordenações de curso, 

como entrega do plano de curso/aula com explicação aos alunos realizados no primeiro dia 

de aula, indicação de bibliografia observada pela totalidade dos docentes; 

 Domínio de conteúdo foi visto como positivo e suficiente por maioria dos docentes. 

 Com relação ao item da metodologia observamos de forma geral que existe um grande 

estímulo com a participação dos alunos em sala de aula, através de debates, questões 

propostas aos alunos.  

 A sistemática de Avaliação obedece aos critérios exigidos no Regimento da IES e nas 

sugestões estabelecidas no Projeto Pedagógico. A respeito das avaliações quase 100% delas 

são corrigidas e devolvidas aos alunos, desta forma o aluno pode ver os erros e assim 

discutir em classe como reforço de aprendizagem.  

 Em relação ao item IX, que trata das Direções (Geral, Acadêmica e Financeira) e as 

Coordenações o percentual é considerado muito bom pelas questões dos professores.    

 

 

 

4.2. RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO DOS COLABORADORES INTERNOS 
 

AUTOAVALIAÇÃO – COLABORADORES INTERNOS/ 2017.2 

 

Objetivo: oportunizar aos colaboradores internos um momento de autocrítica, através da 

autoavaliação para a construção de indicadores para tomada de decisões no processo permanente de 

Avaliação Institucional. 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Analise seu desempenho citado neste questionário observando o seguinte: 

 Seja sincero (a) e expresse livremente sua avaliação; 

 Marque alternativa que melhor caracterizar sua avaliação; 

 Não deixe itens em branco. 
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2. Para proceder sua avaliação faça um “X” no número correspondente a cada item tomado por 

base a seguinte legenda: SIM; NÃO; EM PARTE. 

 

 

 

REFERENTE AO RESULTADO 2017 -2 
 

 

N.º VARIÁVEIS DE AUTOVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS 

SIM NÃO EM 

PARTE 

1 Demonstra criatividade na realização de tarefas? 8 0 1 

2 Recebeu treinamento adequado à sua função? 2 4 3 

3 É valorizado pelo seu chefe? 3 4 2 

4 

Estabelece relação de companheirismo com os demais 

colaboradores da IES? 
8 0 1 

5 

Está sempre disposto a ajudar ao ser solicitado, mesmo que seja 

por outro setor? 
9 0 0 

6 Há um clima de satisfação em seu ambiente de trabalho? 3 5 1 

7 Suas habilidades são compatíveis com sua função? 7 1 1 

8   Recebe estímulos para o bom desempenho de sua função? 1 5 3 

9 Sente possibilidade de crescimento dentro da FAETE? 1 7 1 

10 

Já leu os documentos da FAETE? (PDI, PPI, PPC e Regimento 

Geral) 
4 1 4 

11 Gosta do que faz e gostaria de permanecer em sua função? 6 0 3 

12 

As condições de trabalho permitem o desenvolvimento da sua 

função? 
1 1 7 

13 

Na sua concepção há uma boa comunicação entre os setores da 

faculdade? 
4 5 0 

14 

A Direção Geral da FAETE mostra-se envolvida com as questões 

da FAETE?  
3 2 4 

15 Sente-se valorizado em sua função? 1 3 5 

16 

A Direção demonstra interesse pelas reivindicações e age no 

sentido de atendê-las 
2 3 4 

17 

A Direção de Assuntos Acadêmicos e Comunitários mostra-se 

envolvida com as questões acadêmicas e  dos colaboradores? 
3 2 4 

18 

Os dirigentes(Direção Geral/ Acadêmica/ Financeira e 

Coordenações) exercem sua função com firmeza e bom senso? 
2 

 

2 5 

 

 

9 QUESTIONÁRIOS 

TOTAL: 9 RESPONDIDOS 
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REFERENTE AO RESULTADO 2017 -2 
 

 

N.º VARIÁVEIS DE AUTOVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS 

SIM NÃO EM 

PARTE 

1 Demonstra criatividade na realização de tarefas? 8 0 1 

2 Recebeu treinamento adequado à sua função? 4 2 3 

3 É valorizado pelo seu chefe? 5 1 3 

4 

Estabelece relação de companheirismo com os demais 

colaboradores da IES? 
8 0 1 

5 

Está sempre disposto a ajudar ao ser solicitado, mesmo que seja 

por outro setor? 
8 0 1 

6 Há um clima de satisfação em seu ambiente de trabalho? 4 3 2 

7 Suas habilidades são compatíveis com sua função? 6 1 2 

8   Recebe estímulos para o bom desempenho de sua função? 5 4 0 

9 Sente possibilidade de crescimento dentro da FAETE? 1 6 2 

10 

Já leu os documentos da FAETE? (PDI, PPI, PPC e Regimento 

Geral) 
5 1 3 

11 Gosta do que faz e gostaria de permanecer em sua função? 6 3 0 

12 

As condições de trabalho permitem o desenvolvimento da sua 

função? 
3 2 4 

13 

Na sua concepção há uma boa comunicação entre os setores da 

faculdade? 
 

3 

 

3 

 

3 

14 

A Direção Geral da FAETE mostra-se envolvida com as questões 

da FAETE?  
5 2 2 

15 Sente-se valorizado em sua função? 4 3 2 

16 

A Direção demonstra interesse pelas reivindicações e age no 

sentido de atendê-las 
 

4 

 

2 

 

3 

17 

A Direção de Assuntos Acadêmicos e Comunitários mostra-se 

envolvida com as questões acadêmicas e  dos colaboradores? 
 

2 

 

7 

 

0 

18 

Os dirigentes(Direção Geral/ Acadêmica/ Financeira e 

Coordenações) exercem sua função com firmeza e bom senso? 
 

4 

 

 

1 

 

4 

 

09 QUESTIONÁRIOS 

TOTAL: 09 RESPONDIDOS 
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Aspectos positivos da FAETE: 

a) A FAETE é uma IES que se preocupa com os funcionários e os alunos. 

b) Estrutura. 

c) Bom relacionamento 

d) Prestação de serviço com qualidade, pontualidade e resolutividade de problemas, 

funcionários qualificados, empenho nas atividades desenvolvidas. 

 

Aspectos que precisam ser melhorados na FAETE: 

a) Escassez de recursos. 

b) Máquinas e equipamentos mais novos e potentes (computadores). 

c) Falta de incentivo a qualificação profissional.  

Sugestões: 

a) Aumento do número de funcionários. 

b) Treinamento contínuo para qualificação dos funcionários.  

 

4.2.1 – ANÁLISE DO RESULTADO  

A maior parte das respostas foram afirmativas para os itens que continham o cumprimento de 

suas tarefas, a relação de companheirismo, o compromisso e a solidariedade de ajudar outros 

colegas a realizarem tarefas mesmo que de outros setores, atendimento ao público. 

As respostas que estabeleceram maiores índices de descontentamento foram referentes à 

satisfação ao ambiente de trabalho, habilidades incompatíveis com a função desempenhadas, 

estímulo para o desempenho das funções, leitura dos documentos da IES (desconhecimento do PDI, 

PPI, PPC e do Regimento Geral), reconhecimento das funções desempenhadas, comunicação entre 

os setores da faculdade, e importância do trabalho para a faculdade.  
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4.3. RESULTADOS DA AUTO-AVALIAÇÃO DOS DIRIGENTES (DIRETORES E 

COORDENADORES). 

 

OBJETIVO: Proceder a auto-avaliação dos dirigentes da FAETE, visando através da autocrítica, a 

construção de indicadores para a tomada de decisão, em cumprimento ao que determina a Lei Nº 

10.861 de 14/04/2004 – institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 

a Portaria Nº 2.051 de 09/07/2004 – regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema 

Nacional de Educação Superior (SINAES); Decreto Nº 5.773 de 09/05/06 – dispõe sobre a 

organização do ensino superior, a avaliação de cursos e instituições e o Regimento Interno da 

FAETE, aprovado pela Portaria Nº 1189 do Ministério da Educação e publicado no Diário Oficial 

da União de 22/05/2003 que prescreve a Avaliação Institucional no Art. 98 e Parágrafo único. 

 
AUTOAVALIAÇÃO DOS DIRIGENTES/ 2017.2 

 

1. Objetivo: oportunizar aos dirigentes um momento de autocrítica, através da auto-avaliação para a 

construção de indicadores para tomada de decisões no processo permanente de Avaliação Institucional. 
 

INSTRUÇÕES 

 

2. Analise seu desempenho citado neste questionário observando o seguinte: 

 Seja sincero(a) e expresse livremente sua avaliação; 

 Marque alternativa que melhor caracterizar sua avaliação; 

 Não deixe itens em branco. 

 

3. Para proceder sua avaliação faça um “X” no número correspondente a cada item tomado por base a 

seguinte legenda: SIM; NÃO; EM PARTE. 

 

REFERENTE AO RESULTADO 2017 -2 
 

 

N.º DE 

ORDEM 
VARIÁVEIS DE AUTOVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS 

SIM NÃO EM 

PARTE 

1 Conhece a missão institucional da IES? 3 0 0 

2 A missão é plenamente realizada? 2 0 1 

3 Você já leu os documentos da FAETE? (PDI, PPI, PPC e Regimento 

Geral) 
3 0 0 

4 Você é assíduo e pontual? 2 0 1 

5 No exercício de suas funções o planejamento é considerado 

instrumento gerencial? 
3 0 0 

6 Você se considera valorizado pela mantenedora da IES? 3 0 0 

7 Você desenvolve seu trabalho sem precisar seu chefe solicitar? 3 0 0 

8 Estabelece relação de cortesia com os demais colaboradores da IES? 3 0 0 

9 Está sempre disposto a ajudar quando é solicitado, mesmo sendo por 3 0 0 
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outro setor? 

10 Há um clima de satisfação com seu ambiente de trabalho? 2 0 1 

11 Costuma atender bem as pessoas? 3 0 0 

12 Você se inteira das questões da faculdade para quando for solicitado 

por algum aluno, professor etc?  
3 0 0 

13 Você sabe repassar as informações solicitadas de forma adequadas? 3 0 0 

14 Suas habilidades são compatíveis com sua função? 3 0 0 

15  Você sente possibilidade de crescimento dentro da Faculdade? 3 0 0 

16 Você se sente motivado para realizar seu trabalho? 3 0 0 

17 Você gosta do que faz na empresa? 3 0 0 

18 O seu chefe lhe participa com antecedência sobre as decisões do 

setor? 
3 0 0 

19 Você possui autonomia para realizar o seu trabalho? 3 0 0 

20 Suas opiniões são ouvidas pelos outros profissionais da instituição? 3 0 0 

21 A atuação na sua função é reconhecida e reforçada de forma positiva? 3 0 0 

22 Gostaria de mudar de função? 0 3 0 

23 Há treinamento para maior qualificação de seu trabalho? 2 0 1 

24 O seu salário é compatível com o seu trabalho? 2 0 1 

25 As condições de trabalho permitem você desenvolver sua função? 1 0 2 

26 Na sua concepção há uma boa comunicação entre os setores da 

faculdade? 
3 0 0 

27 Em geral, os serviços oferecidos pelos diversos setores da faculdade 

são de qualidade? 
3 0 0 

28 Você acha seu trabalho importante para a prestação de serviços da 

FAETE? 
3 0 0 

29 Você se relaciona bem com seus colegas de trabalho? 3 0 0 

30 Costuma manter seu ambiente de trabalho organizado? 3 0 0 

  

03 QUESTIONÁRIOS 

TOTAL: 03 RESPONDIDOS 

 

 

Faça outros comentários que desejar. 

 

- ASPECTOS POSITIVOS: 

 

a) Equipe de professores e colaboradores. 

b) Infraestrutura (salas de aulas, estacionamentos, etc). 

c) Pessoal 
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REFERENTE AO RESULTADO 2017 -2 
 

 

N.º DE 

ORDEM 
VARIÁVEIS DE AUTOVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS 

SIM NÃO EM 

PARTE 

1 Conhece a missão institucional da IES? 3 0 0 

2 A missão é plenamente realizada? 3 0 0 

3 Você já leu os documentos da FAETE? (PDI, PPI, PPC e Regimento 

Geral) 
2 1 0 

4 Você é assíduo e pontual? 3 0 0 

5 No exercício de suas funções o planejamento é considerado 

instrumento gerencial? 
3 0 0 

6 Você se considera valorizado pela mantenedora da IES? 2 1  

7 Você desenvolve seu trabalho sem precisar seu chefe solicitar? 3 0 0 

8 Estabelece relação de cortesia com os demais colaboradores da IES? 3 0 0 

9 Está sempre disposto a ajudar quando é solicitado, mesmo sendo por 

outro setor? 
3 0 0 

10 Há um clima de satisfação com seu ambiente de trabalho? 3 0 0 

11 Costuma atender bem as pessoas? 3 0 0 

12 Você se inteira das questões da faculdade para quando for solicitado 

por algum aluno, professor etc?  
3 0 0 

13 Você é estimulado para um bom desempenho de sua função? 3 0 0 

14 Suas habilidades são compatíveis com sua função? 3 0 0 

15  Você sente possibilidade de crescimento dentro da Faculdade? 3 0 0 

16 Você se sente motivado para realizar seu trabalho? 3 0 0 

17 Você gosta do que faz na empresa? 3 0 0 

18 O seu chefe lhe participa com antecedência sobre as decisões do 

setor? 
3 0 0 

19 Você possui autonomia para realizar o seu trabalho? 3 0 0 

20 Suas opiniões são ouvidas pelos outros profissionais da instituição? 3 0 0 

21 A atuação na sua função é reconhecida e reforçada de forma positiva? 3 0 0 

22 Gostaria de mudar de função? 3 0 0 

23 Há treinamento para maior qualificação de seu trabalho? 2 1 0 

24 O seu salário é compatível com o seu trabalho? 3 0 0 

25 As condições de trabalho permitem você desenvolver sua função? 2 1 0 

26 Na sua concepção há uma boa comunicação entre os setores da 

faculdade? 
3 0 0 

27 Em geral, os serviços oferecidos pelos diversos setores da faculdade 

são de qualidade? 
3 0 0 

28 Você acha seu trabalho importante para a prestação de serviços da 

FAETE? 
3 0 0 

29 Você se relaciona bem com seus colegas de trabalho? 3 0 0 

30 Costuma manter seu ambiente de trabalho organizado? 3 0 0 

  

03 QUESTIONÁRIOS 

TOTAL: 03 RESPONDIDOS 
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4.3.1 ANÁLISE DO RESULTADO: 

Os dados acima, referentes à auto-avaliação dos dirigentes (considerados aqueles que 

exercem cargos de Diretoria e Coordenações de curso), corroboram aspectos discutidos na auto-

avaliação dos colaboradores internos quanto ao planejamento, comunicação institucional, 

participação nas decisões, capacitação para o exercício da função que exerce e satisfação no 

trabalho. 

Como elementos positivos, observamos que os dirigentes conhecem a missão institucional, 

documentação da faculdade, tratam os demais colaboradores com cortesia e estão dispostos a ajudar 

quando solicitado, estão sempre se mantendo informados sobre as atividades realizadas na 

faculdade e há um contentamento de todos na realização do trabalho que exercem na IES.  

Percebe-se autonomia dos dirigentes para realizarem seus trabalhos e a maioria ressaltou a o 

incentivo para maior qualificação do trabalho, sentindo possibilidade de crescimento na instituição.  

 Tais indicadores subsidiarão a elaboração, execução e avaliação do planejamento 

institucional. 

 

4.4. RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO E DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

RESPONDIDOS PELOS DISCENTES DA IES. 
 

 

OBJETIVO - Este questionário tem como objetivo oportunizar ao corpo discente um momento de 

autocrítica, através da auto-avaliação para a construção de alternativas para tomada de decisões no 

processo de Formação Continuada e de Avaliação Institucional. Por indicação do próprio MEC, foi 

incluído neste questionário a Autoavaliação do aluno como forma de oportunizar o aluno não 

somente avaliar a Faculdade como de se autoavaliar formando assim um aluno crítico de si e do 

mundo. E no questionário dos Itens de Avaliação a CPA julgou necessário acrescentar um item 

sobre a Ouvidoria que corresponde ao item X.  

 

QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

(A SER RESPONDIDO PELOS DISCENTES) 

 

Prezado (a) Aluno (a), 

 

Este questionário tem como objetivo oportunizar ao corpo discente um momento de autocrítica, através da 

auto-avaliação para a construção de alternativas para tomada de decisões no processo de Formação 

Continuada e de Avaliação Institucional. 
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INSTRUÇÕES 

 

1. Analise seu desempenho citado neste questionário observando o seguinte: 

Seja sincero (a) e expresse livremente sua avaliação; 

Marque alternativa que melhor caracterizar sua avaliação; 

Não deixe itens em branco. 

 

2. Para proceder sua avaliação faça um “X” no número correspondente a cada item tomado por base a 

seguinte legenda: SIM; NÃO;  EM PARTE. 

 

REFERENTE AO RESULTADO 2017 -2 
 

 

N.º DE 

ORDEM 
AUTOAVALIAÇÃO DO ALUNO 

CRITÉRIOS 

SIM NÃO  EM 

PARTE 

1 É assíduo e pontual? 180 1 35 

2 Você vem para as aulas com aparência adequada? 171 5 40 

3 Você acompanha o plano de curso entregue pelo professor da 

disciplina? 

171 5 40 

4 Você entrega os trabalhos no prazo estipulado pelo seu 

professor? 

204 0 12 

5 Você conhece o Regimento Geral da FAETE (normas da 

instituição)? 

107 30 79 

6 Você conhece as normas do estacionamento desta IES? Você as 

cumpre? 

   

7 Você contribui para o aproveitamento integral da aula? 198 4 14 

8 Você zela o ambiente de estudo e as demais instalações 

(banheiro/biblioteca/sala de aula e outros) da FAETE? 

213 1 2 

9 Você devolve os livros da biblioteca no prazo regulamentar? 183 4 29 

10 Você consulta o material disponível na da biblioteca? 273 4 44 

11 Você acessa o aluno on-line: a) histórico, notas, aula 

(acadêmico)? 

   

12  b) financeiro?    

13 Você é cordial no tratamento com os funcionários da FAETE? 214 0 2 

14 Você é cordial no tratamento com os professores? 214 0 2 

15 Você é cordial no tratamento com os colegas? 209 0 7 

16 Você cumpre suas obrigações acadêmicas? 209 0 7 

17 Você cumpre suas obrigações financeiras com esta IES? 194 0 22 

18 Você acompanha o Calendário Acadêmico desta IES e cumpre 

com os prazos nele estabelecido? 

201 0 15 
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19 Você sabe quem sabe quem são os membros da CPA da 

FAETE? 

111 52 53 

20 Você sabe quem são seus representantes nos órgãos colegiados 

desta IES? 

133 29 54 

21 Você cumpre com as atividades complementares exigidas no 

currículo escolar desta IES? 

179 6 31 

 

 

 

 

 
 

4.4.1 ANÁLISE DO RESULTADO: 

 

Foram disponibilizados questionários para os alunos de forma objetiva , sobre os serviços 

disponíveis oferecidos pela IES e também de forma subjetiva questões referentes à estrutura física. 

Os dados acima coletados indicam os seguintes aspectos quanto aos serviços. 

 

 Nos itens no que tange a respeito dos alunos serem bem atendidos nos seguintes setores: 

Secretaria, Biblioteca, Protocolo, Financeiro, Diretoria e Coordenações, há um percentual 

elevado de satisfação;   

 No item Laboratório o resultado mostra que cerca da metade do alunado utilizam os 

terminais de computadores e a internet; 

 No item Estrutura observa-se que há um aumento de satisfação em relação ao espaço da 

IES (Comparando com os Relatórios anteriores), refletindo positivamente em relação as 

salas de aula. Em relação ao estacionamento há um grau de satisfação positiva. 
 

Nas respostas subjetivas em relação a comentários podemos ressaltar os seguintes aspectos que 

foram abordados pela maioria dos questionários respondidos: 

  

ASPECTOS NEGATIVOS: 

1. Velocidade da internet wireless; 

2. Laboratórios; 

3. Melhorar os computadores;  

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

01- Professores bem qualificados e comunicativos; 

02- Bom espaço físico; 

03- É uma instituição séria e respeitada; 

04- O desconto da mensalidade (como bolsa do comércio); 

05- Coordenação, dirigentes e professores são bastante acessíveis; 

06- Estrutura do estacionamento é muito boa;  

07- Bons funcionários administrativos.  

08- Bom atendimento; 
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09- Possui um ensino de qualidade e acessível às classes de renda mais baixa. 

10- O atendimento no financeiro e na diretoria. 

11- Organização e limpeza do espaço físico; 

12- Informatização é um ponto positivo. 

13- Cumprimento do calendário. 

14- Diretoria acadêmica 

15- Atendimento do protocolo. 

16- Conhecimento e pontualidade dos professores. 

17- Bem climatizado, cadeiras confortáveis. 

18- Acessibilidade. 

19- Biblioteca com livros que atendem nossas necessidades. 

20- Bons recursos tecnológicos. 

 

 

 

SUGESTÕES:  
1. Divisão de laboratório de informática para atender no mínimo 2 turmas; 

2. Precisa-se de melhoramento na área de xerox.  

 

4.5. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOCENTE PELO 

DISCENTE. 

AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOCENTE PELO DISCENTE 

Objetivo: Colher subsídios para o aprimoramento do trabalho didático pedagógico-acadêmico da FAETE. 

Recomendação: 

a) A avaliação deve restringir-se a critérios pedagógicos, acadêmicos e profissionais; 

b) A sua opinião deve ser sincera e justa para que possa contribuir para o objetivo proposto; 

c) Para responder a avaliação, marque um X na coluna correspondente; 

d) SIM, NÃO, EM PARTE 

 

 

 
Avaliação Docente 

 

 Professor(a):  

 Turma:  

 Disciplina:  

I - EXERCÍCIO PROFISSIONAL S N E P 

1.1 Assiduidade e pontualidade.    

1.2 Cumprimento do Plano de Curso.    

1.3 Cumprimento do tempo de aula.    

1.4 Cumprimento da carga horária da disciplina.    

1.5 Apresentação com aparência adequada.    

1.6 Controle e domínio de sala de aula.    

II – PLANEJAMENTO DE ENSINO S N E P 

2.1 
Apresentação do plano da disciplina no 1º dia de aula, contendo objetivos, 

conteúdos, metodologia e avaliação e bibliografia. 
   

2.2 Discussão do plano da disciplina com os alunos.    
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III – DOMÍNIO DO CONTEÚDO S N E P 

3.1 Demonstra segurança nos conteúdos ministrados    

3.2 
Estabelece a relação dos conteúdos ministrados com outras 

disciplinas e a realidade. 
   

3.3 
Aborda conteúdos relevantes e significativos para a área de 

formação profissional do curso. 
   

3.4 
Demonstra a relevância da disciplina para a área de formação profissional do 

aluno. 
   

3.5 O conteúdo desenvolvido atende seus interesses.    

3.6 Explica conceitos, princípios e significados básicos do conteúdo.    

3.7 
O uso da linguagem é acessível aos alunos e ajuda na 

compreensão do conteúdo. 
   

3.8 Orienta os alunos para aprofundar aspectos do conteúdo.    

IV – METODOLOGIA S N E P 

4.1 Estimula a participação dos alunos nas atividades de aula.    

4.2 Usa metodologia diversificada.    

4.3 Desafia os alunos com questões que exijam reflexão.    

4.4 Realiza atividades de pesquisa.    

4.5 Utiliza outros materiais de ensino além de livros e textos.    

 

V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO S N E P 

 

5.1 
O sistema de avaliação utilizado é diversificado como teste 

objetivo, discursivo, individual, em grupo, pesquisa, relatório, etc. 
   

5.2 A avaliação é coerente com os conteúdos ministrados.    

5.3 As questões da avaliação exigem raciocínio.    

5.4 As avaliações são corrigidas, devolvidas aos alunos.    

5.5 Após devolução, as avaliações são discutidas em classe.    

5.6 Os erros detectados na avaliação são trabalhados em sala de aula.    

 

VI – RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO S N E P 

 

6.1 
Ao ser procurado pelo aluno, auxilia-o na superação de sua 

dificuldade. 
   

6.2 Faz comentários pertinentes aos conteúdos ministrados.    

     

6.3 Demonstra autonomia em sala de aula.    

6.4 Mantém boas relações com os alunos.    

6.5 Está sempre aberto ao diálogo.    

6.6 Contorna com serenidade os problemas que acontecem em sala de aula.    

6.7 Estimula um clima de cordialidade.    
 

Percentual de SIM:   
Percentual de NÃO:   
Percentual de EM PARTE:   
TOTAL:   
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4.5.1. RESULTADO POR CURSO 

 

  
 

CURSO DE DIREITO 2017.2 

 

Nº PROFESSORES SIM % NÃO % EM PARTE % 

1 ANDRE CARVALHO LUZ  88.12% 4.06% 7.83% 

2 ALJUCY MARTINS DA ROCHA AGUIAR  96.89% 0.74% 2.37% 

3 ANTÔNIO DA SILVA CALISTO NETO 91.19% 0.60% 8.21% 

4 CAMILA ARAUJO NERY OLIVEIRA 94,70% 0 5.30% 

6 

 

CARLOS ALIPIO RIBEIRO GONÇALVES 

IBIAPINA 

80.97% 11.01% 8.02% 

 

7 CINTHIA AYRES HOLANDA LOUREIRO 91.91% 0 8.09% 

8 EDSON JOSÉ DE CASTRO LIMA 82.47% 5.19% 12.35% 

9 ENNIO SALES CAVALCANTE VIEIRA 95.28% 3.79% 0.92% 

10 CESAR RONEY GONCALVES DE ANDRADE 

FILHO 

97.11% 0.70% 2.19% 

11 FABÍOLA DE MOURA SÉRVULO  96.24% 2.04% 1.72% 

12 FRANCISCO ROBERT BANDEIRA GOMES DA 

SILVA 

96.67% 0 3.33% 

13 GILSON SOARES DE ARAÚJO 92.90% 3.33% 3.77% 

14 GUSTAVO BARBOSA COELHO 100% 0 0 

15 HAROLD MARWELL DE OLIVEIRA 100% 0 0 

16 IVONALDO DA SILVA MESQUITA 91.77% 1.67% 6.56% 

17 JOÃO BATISTA VALE JÚNIOR 71.88% 13.91% 14,20% 

18 JOSIANNE MARIA DA SILVA ABREU  93,23% 2.19% 4.58% 

19 JOSE AUGUSTO PAZ XIMENES FURTADO 95.65% 4.35% 0 

20 MARCO AURELIO BONA  84.04% 6.67% 9.29% 

21 NEY FERRAZ JÚNIOR 76.67% 10% 13.33% 

24 ROBERTA ANDRADE FERREIRA 87.80% 4.68% 7.52% 

25 ROBERTO WANDERELEY BRAGA 80.21% 6.04% 13.75% 

27 ULPIANO JOSÉ TAVARES GOMES 95.04% 2.14% 2.82% 

28 VITÓRIA JOSEFINA ROCHA DÀLMEIDA 

MOTA 

68.89% 15.74% 15.37% 

29 RAQUEL TORRES DANTAS 84.94% 5.86% 9.20% 
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V. DIMENSÕES UTILIZADAS NO PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO 

 

5.1-Quanto à Missão Institucional 
 

 A missão institucional da FAETE é produzir conhecimentos voltados para melhoria das 

organizações empresariais e formar uma nova geração de empresários, executivos, e profissionais 

liberais que possam exercer com proficiência funções diretivas, gerenciais e empresariais com 

atuação nos setores primário, secundário e terciário. 

Embora a faculdade não esteja situada num pólo central, o fato de alunos, professores e 

colaboradores procurarem a FAETE para estudarem e se profissionalizarem, demonstra conhecimento dos 

objetivos da Instituição, significa indiretamente, que aderem a essa missão. 

Os planos para o futuro é continuar com o processo avaliativo a fim de que possam ser sanadas as 

falhas apontadas. 

 

5.2-Quanto á Responsabilidade Social 

30 RAPHAEL MIZIARA 85.13% 10.0% 4.87% 

31 RICARDO AUGUSTO AMORIM FRANCO DE 

SÁ 

81.85% 8.41% 9.74% 

32 RODRIDO ARAÚJO SARAIVA 91.05% 6.48% 2.48% 

33 ZILA MENDES AYRES  89.87% 6.13% 4.0% 
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A Responsabilidade Social na FAETE promove a difusão dos conhecimentos produzidos em 

benefício de comunidades e instituições comunitárias que atuam em áreas próximas da IES, através 

do programa extensão, concretizada em cursos e serviços com base em estudos, diagnósticos e 

pesquisas de problemas comuns à população de sua área de atuação, podendo para isso, celebrar 

parcerias com instituições públicas e/ou privadas, comunitárias, sindicais, religiosas, culturais e 

educativas para a realização de atividades que visem à inclusão social e a melhoria da qualidade 

produtiva e de vida dos cidadãos num mundo cada vez mais globalizado. 

A FAETE tem um o Programa de Financiamento Estudantil - FIES que é destinado a 

financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de 

arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não 

gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, 

além disso, há convênios: municipais, estaduais, empresas privadas, sindicatos, colégios, legislativo 

estadual, conselhos e outros, ressaltando o Convênio com o SESC, Servidor Universitário da 

Prefeitura Municipal de Teresina e Polícia Militar, totalizando o montante de vinte e seis convênios 

financeiros firmados com a IES até a presente data. Percebe-se que cada vez mais há um 

crescimento de alunos nestas modalidades, oportunizando um estudo de qualidade a diferentes 

classes.  

Em relação à demanda Curriculares, baseando-se nos anos anteriores, observa-se um 

aumento de alunos desta IES estagiando em órgãos públicos e empresas privadas totalizando um 

número de 54 Convênios Acadêmicos firmados no exercício de 2013 com validade até 2016, 

distribuídos entre os Cursos, vide número de estagiários por curso no ano de 2015: Curso de 

Sistemas de Informação= 7; Curso de Administração= 18; e Curso de Direito= 62,  totalizando 87 

estágios realizados em 2015. Contribuindo assim para a formação e atuação profissional e 

ressaltando a missão da FAETE nesta perspectiva. Neste sentido, a FAETE tem parceria com 35 

(trinta e cinco) empresas. 

Houve também ampliação dos programas de extensão em relação aos minicursos, 

congressos, cursos e palestras individuais e em grupo para os Cursos ofertados pela IES. Dentre os 

cursos oferecidos para todo o corpo discente da FAETE, ressalta-se: 

a) Realização do I ENCONTRO DE EGRESSOS da FAETE, contando com a presença de vários 

egressos. Onde eles deram um testemunho de vida após sair da faculdade com o diploma. 
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b) Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Faculdade de Atividades Empresariais - 

FAETE, recepcionou suas alunas com música ao vivo. 

c) Realização do Ciclo de Palestras do curso de Direito, onde foram debatidos vários temas. 

d) A Faculdade de Atividades Empresariais de Teresina, Faete, em parceria com a Escola da 

Assembleia Legislativa, abre inscrições para o curso de pós- graduação nas seguintes áreas: Direito 

Constitucional, Direito Civil e Processual Civil, Docência do Ensino Superior, Gestão Estratégica 

de Pessoas, Planejamento e Gestão em Eventos, Turismo e Hotelaria. 

e) Continuação do Projeto - FAETE NEUTRO em CO2, visando diminuir o impacto de gases como 

o dióxido de carbono (CO2), responsáveis pelo efeito estufa e pelas mudanças climáticas. 

f) A Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina, Faete, realizou o IX Encontro Científico 

da instituição que tem como tema Empresa e Cultura 2015 - Cidadania, Empreendedorismo e 

Sustentabilidade numa ótica interdisciplinar. A programação inclui oficinas, minicursos e 

elaboração de plano de negócios para os alunos dos cursos de Administração, Sistemas de 

Informação e Direito. 

E ainda, foram ministradas outras palestras e minicursos por Cursos, conforme discriminativo 

abaixo: 

 

 

5.3-Quanto à auto-comunicação e comunicação com a sociedade 

A FAETE no desenvolvimento de suas atividades administrativo acadêmico-cultural, 

visando atingir seus objetivos sócio-culturais, privilegiará o estabelecimento de parcerias com 

instituições públicas, privadas, comunitárias, religiosas e sindicais, local, regional, nacional e 

internacional aumentando assim sua comunicação social. 

Há divulgação dos meios de comunicação (televisão e rádio) mostrando eventos, congressos, 

palestras e vestibular. Além disso, existem os terminais de consulta em cada bloco da Faculdade 

para uso dos discentes e foi inserida a reserva de equipamentos on line no próprio site da FAETE.  
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5.4-Quanto à atividade técnico-administrativa  

O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não docentes, tem a seu 

cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade e exercem suas competências 

conforme determina o Regimento Geral da FAETE. 

Baseando-se na Avaliação Interna, há uma preocupação da IES como o estímulo e apoio à 

produção científica, capacitação docente ou dos funcionários como a realização de uma palestra em 

homenagem ao Dia do Professor com dinâmicas e oferecimento de coquetel. 

 

5.5 - Quanto à infraestrutura física  

Os espaços físicos da FAETE são adequados para a realização das atividades administrativas, 

de ensino e podem incorporar atividades de pesquisa e de extensão, assim como amplo 

estacionamento e área de convivência. Houve melhoria das Estruturas Físicas: Direções, 

Coordenações, Secretaria, Caixa, Duas Lanchonetes, Fachada, reforma da Placa de Entrada da 

FAETE, estacionamento. As condições de manutenção e segurança são adequadas internas e 

externamente.                    

As condições de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida são consideradas satisfatórias, o que evidencia que a Faculdade possui adequação das 

instalações físicas (sanitários, rampas de acesso);  

Em 2014, a Biblioteca aumentou seu acervo de livros. A Biblioteca funciona com um número 

de dois funcionários, possuindo um acervo com 30 (trinta) DVD’s de Áudio com a coleção Escute e 

Aprenda, com as principais Disciplinas do Curso de Bacharel em Direito e suas principais obras de 

referência (Vade Mecum. Constituição). Terminal prioritário com fone de ouvido e o software Dos-

Vox para portadores de deficiência visual (é um programa operacional que emite o áudio de livros, 

páginas de internet e outros conteúdos informacionais). Além disso possui uma parceria com a 

Livraria Saraiva, que disponibiliza a biblioteca virtual para todos os alunos da FAETE. 

O estacionamento da FAETE possui uma capacidade de aproximadamente 600 carros, além 

disso, possui rampas de acesso externas e internas, circulação e vagas devidamente sinalizadas 

criando condições para a participação de portadores de necessidades especiais com reservas de 

vagas, inclusive com o Manual do Estacionamento, criado no primeiro semestre do ano de 2012. 

Nº DEPENDÊNCIAS QUANT. M
2 
POR 
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DEPENDÊNCIA 

01 Almoxarifado 01 10 

02 Apoio Psicopedagógico  01 12 

03 

 

Banheiros  

 

04 20 

02 08 

04 Biblioteca  01 416 

05 Centro Acadêmico  01 20 

06 Coordenação de Administração  01 

90 
07 Coordenação de Direito  01 

08 Coordenação de Sistemas de Informação  01 

09 Coordenação de Turismo  01 

10 CPA e Ouvidoria  01 14 

11 Direção Geral  01 15 

12 
Empresa Júnior  

Laboratório de Turismo 
01 30 

13 Estacionamento  01 2700 

14 Financeiro  01 44 

15 Auditório 01 130 

16 Laboratório de Informática  01 60 

17 Lanchonete  02 39,69 

18 Núcleo de Prática Jurídica  01 46 

19 Mecanografia/ Reprografia  01 15 

20 Sala de Atendimento/ Tesouraria  01 16 

21 Sala de Multimeios  01 30 

22 Sala de Reunião  01 20 

23 Sala dos Professores  01 30 

24 
Salas de aula 

 

22 60 

04 30 

25 Secretaria Acadêmica e Arquivo Acadêmico 01 67 
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5.6-Quanto à atividade acadêmica em geral e ensino 

A coerência entre a concepção acadêmica e de ensino formulada no PDI e as rotinas da 

prática institucional estão em processo de articulação com a implantação de grande parte do que 

fora previsto inicialmente. 

A concepção da organização acadêmico-administrativa formulada no PDI abrange aspectos 

burocráticos, pedagógicos e de apoio acadêmico ao estudante.  

A estrutura administrativa da atividade pedagógica envolve Coordenação de Curso que é a 

menor fração da estrutura escolar para todos os efeitos de organização administrativa, didático-

científica e de distribuição de pessoal, compreendendo disciplinas afins. 

Os programas de Nivelamento, Plantões Metodológicos, Plantões Pedagógico e Apoio 

Psico-Pedagógico estão em pleno funcionamento.  

5.7- Quanto a atividade acadêmica em geral e pesquisa 

A FAETE desenvolve uma programação de pesquisa em conjunto com as coordenações 

de curso, seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional.   

As atividades de pesquisa estabelecerão uma linha de coerência com os projetos 

pedagógicos de curso ministrados por esta instituição como mecanismo de qualidade do ensino e 

aprofundamento da formação de futuros profissionais. 

 

5.8 -Quanto a atividade acadêmica em geral e extensão 

O PDI da Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina – FAETE estabelece uma 

atuação na área da extensão, identificando em primeiro lugar situações-problema na sua região de 

abrangência, com vistas ao aprimoramento do ensino e da pesquisa contribuindo, desse modo, para 

o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. 

Os programas de extensão devem privilegiar as ações interdisciplinares que reúnam áreas 

diferentes em torno de objetivos comuns. A realização das atividades extensionistas (cursos e 

serviços) será regulamentada pelo Conselho de Ensino, tendo presente o regimento e demais normas 

legais vigentes.  
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Os programas de extensão serão acompanhados pelos Coordenadores de Curso ou por 

Professores, designados pela Direção Geral.  

O financiamento da extensão é realizado com a utilização de recursos próprios da 

instituição ou mediante alocação de recursos externos, por meio de convênios (parcerias) com 

organizações da comunidade (local e regional), públicas ou privadas.  

Os núcleos temáticos atuarão também na extensão oferecendo Programas interdisciplinares 

e de natureza cultural e científica.  

Os serviços são realizados sob a forma de:  

 Atendimento à comunidade, diretamente ou às instituições públicas e particulares;  

 Participação, em iniciativa de natureza cultural, artística, científica, estudos e 

pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional;  

 Promoção de atividades artísticas e culturais;  

 Publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico;  

 Divulgação de conhecimentos e técnicas de trabalho;  

 Estímulo à criação literária, artística e científica.  

           Os Programas caracterizados como de extensão não são restritos aos limites da instituição, 

mas são também estendidos "fora da sede", em locais onde as necessidades se apresentem. Nesse 

aspecto, os laboratórios e demais serviços serão colocadas à disposição de programas de maior 

alcance, oferecendo orientações básicas à população.  

 

5.9-Quanto a atividade acadêmica em geral e a pós-graduação 

Formar profissionais especializados para o desenvolvimento de atividades técnicas, 

consultivas e de pesquisa, a partir de concepções filosóficas-científicas que atendam as 

necessidades e realidades do mercado empresarial em suas características e solicitações de mercado 

local e regional.  
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VI.Considerações finais 

 

Observamos que os aspectos positivos superam os aspectos negativos. Desta forma, 

vislumbramos a possibilidade de serem implementadas ações que visem a melhorar os aspectos 

negativos, ações estas que devem ser tomadas em conjunto pela Direção, professores, colaboradores 

e alunos. E ainda, que existiram melhorias em relação a ações implementadas em 2016 e que foram 

apontadas como pontos negativos pelos docentes, discentes e todos os colaboradores desta IES.  

Os resultados constatados em relação ao exercício de 2017, serão divulgados através de 

reuniões com todos os setores da IES, pela internet no site da faculdade, distribuição de 

comunicados, documentos informativos, impressos e outros, como realizado e relação aos dados 

contabilizados no exercício de 2016 e divulgados em 2017.  Em seguida à entrega do Relatório 

Final à Comissão Nacional de Educação Superior (CONAES), a CPA promoverá reuniões para a 

divulgação dos resultados, bem como promoverá discussões para reflexões e melhorias dos pontos 

negativos enfrentados na avaliação. Com essas ações, espera-se que a CPA contribua para o 

crescimento desta IES, comungando do mesmo interesse de toda a comunidade acadêmica, qual 

seja, a excelência na Educação de ensino superior. 

Além disso, a CPA espera que as ações propostas atendam também aos interesses da 

comunidade carente (público externo) que se avizinha a esta IES, reforçando desse modo seu 

caráter não somente educacional, mas, também, social. 

Enfatizamos ainda que este processo contínuo de Avaliação é essencial para a melhoria dos 

serviços prestados pela IES.  

 Teresina, 15 de dezembro de 2017. 

Assinaturas:  

Coordenadora da CPA:  

_____________________________________ 

Membros da CPA:  

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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VII. ANEXO 

 

Anexo I – Cronograma de Reuniões da CPA em 2017. 

 

 

- março: reunião sobre as principais demandas sobre 2017.1 

- abril: elaboração dos principais anseios da comunidade acadêmica em 2017.1 

- maio: elaboração do Relatório da CPA da FAETE relativo ao semestre 2017.1 

- junho: revisão da redação do relatório da CPA/FAETE relativo ao semestre 2017.1 

 

 

- agosto: reunião sobre as principais demandas sobre 2017.2 

- setembro: elaboração dos principais anseios da comunidade acadêmica em 2017.2 

- outubro: elaboração do Relatório da CPA da FAETE relativo ao semestre 2017.2 

- novembro: elaboração do Relatório da CPA da FAETE relativo ao semestre 2017.2  

- dezembro: revisão da redação do relatório da CPA/FAETE relativo ao semestre 2017.1 
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ANEXO 1- CRONOGRAMA DE REUNIÕES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO – CPA/FAETE 2017  

 

 

ORD. MES DATA ATIVIDADE 

01 FEVEREIRO 11, 25  

 

 

REUNIÃO CPA 

02 MARÇO 04, 18 

03 ABRIL 08,15 

04 MAIO 13,27 

05 JUNHO 10,24 

06 AGOSTO 12,19 

07 SETEMBRO 09,23 

08 OUTUBRO 07,28 

09 NOVEMBRO 11, 16 Revisão relatório 

10 DEZEMBRO 13,15 Revisão relatório 
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