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1 INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação Institucional é uma prática instituída na FACSUM, que acompanha 

criteriosamente o desenvolvimento de suas atividades. Essa proposta de avaliação está 

comprometida com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), estando direcionada para: 1) a melhoria da qualidade do 

ensino, da extensão e da gestão institucional; 2) para a orientação da expansão da 

oferta de seus cursos; 3) para afirmação da identidade institucional; 4) contribuir para a 

comunidade na qual está inserida considerando especialmente ações de 

responsabilidade social, levando em conta todas as variáveis que estejam relacionadas 

com o bom andamento desta Instituição. 

A noção de qualidade está presente em cada passo planejado pela Instituição 

que busca a eficiência de todos os processos educacionais e administrativos. É dentro 

desse contexto que se institui a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o principal 

objetivo de promover a melhoria do ensino e da aprendizagem usando a avaliação 

como agente modificador.  

 

 

2 MELHORIAS E MUDANÇAS INOVADORAS 

 

Apresenta-se a lista das principais melhorias em 2017, oriundas dos planos de 

ações elaborados com base no relatório de 2016, que ampliaram o desenvolvimento 

organizacional: 

 

 A missão do FACSUM, prevista no PDI foi disseminada com sucesso. 

 Avaliação sistemática e periódica dos PPCs dos cursos. 

 O processo de planejamento da autoavaliação vem sendo melhorado 

constantemente. 

 Aumento do número de alunos. 

 Aumento do número de alunos egressos que participaram como palestrantes 

da Jornada Acadêmica 



 
 
 

 Consolidação do questionário on-line. 

 Melhorias nas atividades de extensão previstas no PDI com ampla 

participação dos alunos. 

 Práticas sociais passaram a ser realizadas em disciplinas oferecidas, tais 

como o Trote Solidário associado à disciplina de Responsabilidade Social. 

 Ampliação das práticas de responsabilidade social para com a sociedade juiz-

forana. 

 O serviço de Ouvidoria dentro do site da IES encontra-se plenamente 

implantado e ativo, com funcionária ligada diretamente à Diretoria e 

questionamentos são prontamente respondidos, facilitando a comunicação 

tanto interna quanto externa. 

 Ampliação dos convênios de estágios com empresas na região. 

 Intensificação dos projetos envolvendo o compartilhamento de conhecimentos 

através de palestras, seminários, oficinais, etc 

 Ampliação da divulgação no site oficial da instituição e em jornais 

institucionais e locais aonde as ações sociais foram realizadas FACSUM. 

 Através das ações mais intensivas de sensibilização junto aos alunos quanto 

à importância da participação na CPA percebeu-se maior interesse dos 

alunos em fazer questionamentos quanto à aplicabilidade e resultados do 

instrumento. 


