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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 2018, oriundas dos planos de 

ações elaborados com base no relatório de 2017, que ampliaram o desenvolvimento 

organizacional: 

 

 Além do aumento da participação do número de alunos egressos como 

palestrantes na Jornada Acadêmica, também tivemos egressos participando 

das aulas magnas. 

 Construção do laboratório dos cursos de engenharia. 

 Construção da UTI do curso de enfermagem. 

 Montagem do almoxarifado da área da saúde. 

 Compra de estantes de aço para o almoxarifado farmácia, saúde. 



 
 
 

 Ampliação do Campus Rio Branco. 

 Pintura geral do Campus. 

 Manutenção dos quadros brancos. 

 Fechamento da pia do laboratório da Nutrição. 

 Melhorias na sala dos professores (pia e micro-ondas). 

 Ampliação das vagas de garagem para os professores no Campus Rio 

Branco. 

 Parceria com o convênio AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) para 

Educação Física. 

 Instalação de espelhos e barras para aula de dança. 

 Instalação de tampas de vaso sanitário adaptados. 

 Colocação de maçanetas de alavanca em todas as portas. 

 Abrangência dos canais de comunicação (Facebook e Instragram). 

 Reformulação do site www.facsum.com.br que ficou mais dinâmico e com 

informações mais claras. 

 Projeto Carreira (Radio Solar). 

 Uso de e-mail marketing. 

 Agência de publicidade CUBO Comunicação. 

 Reuniões frequentes com os setores ara aplicação de treinamento. 

 Inserção das informações da CPA no site. 

 Criação de grupos de estudos para o desenvolvimento de artigos científicos 

com publicações em Anais e Revista periódica (curso de Administração). 

http://www.facsum.com.br/

