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1 INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação Interna na FACSUM tem se desenvolvido como uma importante e 

permanente prática de gestão organizacional, visando obter o diagnóstico de 

necessidades e identificar as ações a serem contempladas na gestão da organização 

para o contínuo melhoramento da IES. 

Trata-se de uma poderosa ferramenta a serviço da comunidade acadêmica 

institucional e para a própria instituição, que possibilita uma intervenção prática capaz 

de retroalimentar as mais diversas atividades existentes, durante todo o seu 

desenvolvimento. 

A avaliação institucional interna é executada pela Comissão Própria de Avaliação 

Interna – CPA, da FACSUM tem como objetivos: 

 

 Planejar suas ações de forma a identificar potencialidades e fragilidades em 

todos os segmentos da instituição visando garantir o que estabelece o PDI e 

a Missão Institucional; 

 Acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos cursos através dos 

relatórios fornecidos pelos NDEs e análise dos PPCs, com foco no egresso; 

 Identificar se as ações administrativas e a infraestrutura atendem os quesitos 

necessários a um bom atendimento e acessibilidade; 

 Avaliar a gestão da Instituição identificando os pontos positivos e os que 

podem ser melhorados com propostas de sugestões. 

 

 Com base no relatório de 2016, foram elencados os planos de ação para o ano 

de 2017. 
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2 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

 

A organização dos trabalhos se deu com base nos eixos do INEP e suas 

respectivas dimensões. A partir dos resultados obtidos nos relatórios buscou-se 

identificar os pontos fortes e fracos nos diferentes componentes analisados, gerando 

planos de ações com possíveis soluções ou melhorias no que foi identificado como 

ponto fraco existente. 

Dessa forma, as informações foram consolidadas para atingir os objetivos 

almejados, especificando as ações necessárias para o alcance de resultados alinhados 

à realidade da IES. 

 

 

2.1 Planos de ação para 2017 

 

O Quadro a seguir, descreve os planos de ação da CPA, com metas e ações 

para o ano de 2017, de acordo com as 10 dimensões fundamentais do SINAES: 
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Dimensões: Metas Ações 

01 - A Missão e o 

Plano de 

Desenvolvimento 

Institucional 

Avaliar de forma sistemática e 

atualizar os PPCs dos cursos. 

Apoiar os NDEs dos cursos, criando 

grupos de estudos e apoio, se 

necessário. 

 Ampliar os meios de divulgação da 

Missão Institucional para os 

funcionários da IES 

Divulgar na intranet e nos murais da 

IES 

02 - A política para 

o ensino, a 

pesquisa, a pós-

graduação, a 

extensão e as 

respectivas formas 

de 

operacionalização, 

incluídos os 

procedimentos 

para estímulo à 

produção 

acadêmica, às 

bolsas de 

pesquisa, de 

monitoria e 

demais 

modalidades. 

  

Expandir os programas de Monitoria Dar subsídios aos coordenadores para 

incentivar os acadêmicos à monitoria 

Ampliar convênios com empresas na 

região visando ampliar quantidade de 

estágios oferecidos aos alunos 

Promover contatos com empresas 

parceiras 

Ampliar os meios de colocar o aluno 

em contato com a realidade do 

mercado 

Intensificar projetos que envolvam 

palestras, seminários, oficinais, etc 

Ampliar a parceria com os egressos Fortalecer ainda mais a parceria com 

os alunos egressos aumentando o 

número de alunos convidados para 

fazerem parte de variados eventos da 

IES de forma que se tornem fonte de 

inspiração para os alunos atuais 

Criar oportunidades para discutir com 

frequência as práticas pedagógicas 

Promover a avaliação docente 

semestralmente e fazer reuniões para 

a discussão dos resultados 

   

03 - A 

responsabilidade 

social da 

Instituição, 

considerada 

especialmente no 

que se refere à sua 

contribuição em 

relação à inclusão 

social, ao 

desenvolvimento 

econômico e 

social, à defesa do 

 

Ampliar a divulgação dos projetos de 

extensão para a comunidade Juiz de 

Fora 

 

Divulgar no site oficial da instituição e 

em jornais institucionais os locais das 

ações sociais realizadas pela FACSUM 
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Dimensões: Metas Ações 

meio ambiente, da 

memória cultural, 

da produção 

artística e do 

patrimônio 

cultural. 

 Desenvolver atividades de defesa do 

meio ambiente, produção artística e 

cultural. 

Criar projetos que envolvam ações e 

eventos com temáticas sobre meio 

ambiente, produção artística e cultural. 

04 - A 

comunicação com 

a sociedade. 

Ampliar os canais de comunicação 

direta entre a Faculdade e a 

comunidade 

Ampliar a divulgação das ações, 

eventos e serviços realizados pela 

FACSUM nas redes sociais, jornais, site, 

etc. 

 

Promover a constante manutenção do 

site Institucional 

 

 

Acompanhar junto ao setor de 

internet, Central UNIP. 

Converter o formato da Revista 

Acadêmica patrocinada pela IES para 

formato on-line 

 

Acompanhar junto ao setor 

responsável, Central UNIP. 

 

Ampliar os setores de atendimento à 

comunidade acadêmica 

 

 

Ampliar a capacidade de atendimento 

direcionado à comunidade acadêmica. 

05 - As políticas de 

pessoal, as 

carreiras do corpo 

docente e do 

corpo técnico-

administrativo, 

seu 

aperfeiçoamento, 

desenvolvimento 

profissional e suas 

condições de 

trabalho. 

 

Divulgar mais o plano de cargos e 

salários do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo 

 

Promover reuniões de esclarecimentos 

sobre as especificidades dos planos de 

carreira docente e técnico-

administrativo. 
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Dimensões: Metas Ações 

06 - Organização e 

gestão da 

Instituição, 

especialmente o 

funcionamento e 

representatividade 

dos colegiados, 

sua independência 

e autonomia na 

relação com a 

mantenedora e a 

participação dos 

segmentos da 

comunidade 

universitária nos 

processos 

decisórios. 

 

Aumentar a participação docente nos 

processos decisórios 

I 

ncentivar os docentes a 

compartilharem suas ideias, críticas, 

sugestões, etc.  

 

 

Institucionalizar a avaliação do curso 

pelo NDE  

 

Implementar instrumentos de 

avaliação do curso, considerando a 

avaliação discente, docente, dos 

egressos, do PPC e da infraestrutura 

específica do curso. 

07 - Infraestrutura 

física, 

especialmente a 

de ensino e de 

pesquisa, 

biblioteca, 

recursos de 

informação e 

comunicação. 

Adequar a acessibilidade dos espaços 

físicos, interno e externo, para 

atendimento das necessidades de 

cadeirantes, deficientes visuais e 

demais portadores de necessidades 

especiais. 

Dotar corredores e calçadas de piso 

tátil; 

Instalar sinalização em Braile em 

portas, escadas e corrimão; 

Instalar interface de computadores na 

biblioteca adequada a deficientes 

visuais; 

Estacionamento para alunos Parceria com o shopping para viabilizar 

opção de estacionamento para os 

alunos. 

Melhorar o estacionamento para 

funcionários, professores e 

coordenadores. 

Ampliação do estacionamento dos 

funcionários, professores e 

coordenadores. 

 

Melhorar a segurança Contratação de segurança para a parte 

da noite; Parceria com a polícia militar 

para um maior monitoramento ao 

redor da faculdade; 

Parceria com a prefeitura para uma 

melhor iluminação da via expressa da 

faculdade 

Receber novos cursos Ampliação das dependências da 

faculdade para 2017 a fim de receber 

novos cursos e alunos 
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Dimensões: Metas Ações 

Equipar os laboratórios, adquirindo 

novos equipamentos. 

Adquirir mais equipamentos para os 

laboratórios específicos de cada curso; 

Comprar computadores com melhores 

configurações para atender 

qualitativamente a demanda. 

Expandir a oferta de títulos e de 

disponibilidade do acervo da 

biblioteca. 

Adquirir novos livros; 

Acesso à biblioteca virtual para a 

comunidade acadêmica. 

Ampliação do conforto em salas de 

aula. 

Instalação de persianas nas janelas das 

salas de aula para melhorar o conforto 

térmico; 

Manutenção dos equipamentos de ar-

condicionado por outros, quando 

necessário. 

Elaboração de plano de manutenção 

do mobiliário das salas de aula. 

08 - Planejamento 

e avaliação, 

especialmente os 

processos, 

resultados e 

eficácia da 

Autoavaliação 

Institucional. 

Reforçar o acompanhamento da 

Implementação da CPA Online 

Acompanhar junto a mantenedora o 

desenvolvimento do questionário 

único de pesquisa de CPA na 

plataforma online; 

Elaborar cronograma de suporte aos 

alunos para a implantação da nova 

plataforma. 

Ampliar as técnicas de sensibilização 

de funcionários, coordenadores, 

professores e alunos para 

responderem a CPA. 

Promover reuniões com funcionários, 

coordenadores, professores e 

estudantes. Além das reuniões, usar 

também outras estratégias como 

palestras, comunicação em murais, e-

mail, etc. 

Ampliar a participação da comunidade 

civil nas avaliações 

Sensibilizar a comunidade civil através 

de palestras e participação em eventos 

quanto à importância da avaliação 

institucional. 

Ampliar a divulgação e análise dos 

resultados das Avaliações Externas e 

Autoavaliação no âmbito dos cursos 

Promover reuniões de análise dos 

dados produzidos pelas avaliações em 

conjunto com a Coordenação 

Pedagógica, as coordenações de curso 

e representantes de estudantes, de 
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Dimensões: Metas Ações 

forma a identificar os problemas 

apontados, a sua procedência e 

necessidade de encaminhamentos 

para a sua devida superação. 

 

Aumentar o índice de alunos para 

responderem o questionário de CPA 

 

Intensificar as práticas de 

sensibilização e divulgação da CPA e 

sua importância 

Institucionalizar a avaliação da 

docência nos cursos de graduação 

Elaborar um instrumento de avaliação 

docente mais detalhado, que incorpore 

uma avaliação do corpo docente pelo 

discente. 

09 - Políticas de 

atendimento aos 

Discentes. 

Criar programas de incentivo à 

permanência do aluno na IES. 

Criar um grupo de trabalho que, 

buscando a articulação com outros 

setores que fazem o atendimento ao 

aluno, elabore propostas para a 

minimização da evasão. 

Promover o nivelamento para os 

alunos ingressantes. 

Ampliar a divulgação dos mecanismos 

de nivelamento para os alunos 

ingressantes. 

10 - 

Sustentabilidade 

financeira, tendo 

em vista o 

significado social 

da continuidade 

dos compromissos 

na oferta da 

educação superior. 

Aumentar o número de alunos 

ingressantes nos diversos cursos 

oferecidos. 

Ampliar a divulgação de bolsas de 

estudo e programas de financiamento 

estudantil através dos diversos meios 

de comunicação tradicionais e mídias 

sociais. 

 

 


