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COMISSÃO:  
  

Abel Perígolo Mol , representante do corpo docente;  
Lidiane Meire Kohler , representante do corpo docente;   
Celso da Silva Leite , representante do corpo técnico-administrativo;  
Fabiana de Freitas Antunes , representante do corpo técnico-

administrativo;  
Wagner Alves Caldeira , representante da sociedade civil organizada;  
Neusa Dias Alves Almeida , representante da sociedade civil 

organizada; 
Luiz Fernando Genciano , acadêmico do Curso de Engenharia Civil, 

representante do corpo discente;  
Wenderson Eleno Gonçalves , acadêmico do Curso de Ciências 

Biológicas, representante do corpo discente;  
 

 
CONTEXTO:  
 
 A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade do Futuro foi criada por 
ato normativo do Diretor da Instituição, Professor Flávio José Ribeiro de 
Almeida, através da Portaria nº 02/2008, de 04 de fevereiro de 2008, 
devidamente registrada junto ao Cartório de Títulos e Documentos e Civil das 
Pessoas Naturais da Comarca de Manhuaçu – Minas Gerais sob nº 468, às fls. 
222 v do Livro “A”.   
  
 Os instrumentos avaliativos aplicados no ano de 2012 foram aplicados 
no 2º semestre/2012 contemplando a avaliação especifica do corpo docente, e 
ainda procedendo-se a avaliação geral da Instituição, abordando em as 
dimensões didático-pedagógica, administrativa-organizacional e infraestrutural.  
  

O processo avaliativo foi aplicado ao final do 2º semestre, tendo em vista 
que esta Comissão iniciou seus trabalhos já no final do 1º semestre de 2012, 
ocasião de fechamento do ciclo avaliativo da Comissão anterior (CPA-FAF 
2008/2011), não sendo possível, naquele momento a aplicação de avaliação no 
encerramento do semestre.  



P á g i n a | 2 
Relatório Parcial – 2012 

            FACULDADE DO FUTURO  
                                   Comissão de Aval iação Institucional   
                                                CPA/FAF – 2012/2015 

Na perspectiva de construir uma avaliação institucional fidedigna aos 
parâmetros legais, a CPA-FAF/2012/2015 estabeleceu um cronograma de 
atividades e calendário para sua atuação no ano de 2012, objetivando o 
estabelecimento de um ciclo de estudos entre seus membros na perspectiva de 
um maior conhecimento sobre o processo avaliativo, bem como sobre a 
organização administrativa-pedagógica da Instituição . 

 
  

NORMATIZAÇÃO 
  
A operacionalização da CPA-FAF/2012/2015 obedece ao disposto na Lei 

nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e na Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004 
fundamentando-se nos documentos oficiais do INEP/MEC e CONAES. 

 
Internamente a CPA-FAF/2012/2015 rege-se pelas competentes 

portarias e por seu Regulamento Próprio.  
 

OPERACIONALIZAÇÃO 
   
Conforme previsão em seu calendário a CPA-FAF/2012/2015 manteve 

durante o 2º semestre do no ano de 2012 reuniões em intervalos quinzenais 
buscando a ampliação do conhecimento de funcionamento do processo 
avaliativo e sua melhor adequação ao ciclo de avaliação. Tais reuniões 
possibilitaram o amadurecimento da Comissão quanto aos aspectos 
avaliativos, permitindo uma discussão de revisão dos instrumentos aplicados, 
notadamente no que se refere a análise didático-pedagógico; administrativa-
organizacional e infraestrutural.  

 
O processo de sensibilização é entendido como de caráter permanente e 

por esta razão é realizado constantemente junto aos sujeitos do processo 
avaliativo.  

 
Tomando por base o projeto e os instrumentos disponíveis para a coleta 

de dados da CPA-FAF/2008/2011, bem como a série de resultados obtidos em 
cada etapa da avaliação anterior, a CPA-FAF/2012/2015 reavaliou cada um 
dos procedimentos e a partir de um criterioso estudo do Projeto de Auto-
Avaliação, concluiu pela necessidade de uma possível reformulação dos 
instrumentos avaliativos, sobretudo dos aspectos didático-pedagógico, 
administrativo-organizacional e de infraestrutura, tendo em vista a amplitude e 
complexidade dos mesmos, fato constatado pela menor adesão do corpo 
discente para responde-lo.  

 
A elaboração dos possíveis novos instrumentos avaliativos deverá ser 

resultado de discussões entre os atores institucionais produto de uma 
construção coletiva com a participação dos segmentos/setores a serem 
avaliados. Esta proposta participativa visa assegurar uma maior 
democratização da avaliação ao mesmo tempo em que possibilita uma maior 
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interface entre as dimensões e indicadores previstos na lei e sua aplicabilidade 
no contexto institucional.  

 
Pretende-se na construção dos possíveis novos instrumentos avaliativos 

não perder a qualidade dos indicadores a serem avaliados. Não se pretende 
uma diminuição na extensão dos instrumentos avaliativos sem se perder a 
qualidade do instrumento avaliativo. Acredita-se que quanto maior o número de 
indicadores apresentados, maiores serão as possibilidades de se traçar um 
perfil e uma identidade da Instituição garantindo-se uma maior fidelização dos 
pontos positivos e daqueles susceptíveis de mudança. Contudo, considera-se 
também que a amplitude, complexidade e extensão dos instrumentos 
avaliativos servem de “desculpa” para que uma boa parcela do corpo discente 
não se comprometa com o processo avaliativo – o que não é objetivo desta 
Comissão.     

 
No processo de operacionalização destacamos que a etapa de aplicação 

dos instrumentos avaliativos junto aos segmentos envolvidos ganhou uma nova 
dimensão a partir da intervenção da Administração da Faculdade do Futuro: 
além da possibilidade da disponibilização dos questionários aos segmentos via 
e-mail, o NTI (Núcleo da Tecnologia e Informação) possibilitou a 
disponibilização no sítio da IES para maior agilidade dos trabalhos da CPA-
FAF/2012/2015 e comodidade dos segmentos envolvidos no processo.  

 
 O instrumento avaliativo institucional para o corpo discente foi 

organizado em duas dimensões: 1) DIDÁTICO-PEDAGÓGICA e 2) 
ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL E INFRA-ESTRUTURA. A primeira 
dimensão buscou uma sondagem do curso em si, desdobrando-se em 
indicadores avaliando carga-horária, disciplina, estruturação curricular, 
atividades de extensão, entre outros. A segunda dimensão, dado sua 
complexidade desdobrou-se em dezessete sub-dimensões correspondentes à 
organização administrativa na prestação do serviço: Direção, Coordenação, 
Secretaria, Biblioteca, Núcleo de Extensão, Diretório Acadêmico, Laboratórios 
de Práticas, Serviço de Reprografia, Laboratórios de Informática e Recursos 
Audiovisuais, Recepção, Tesouraria e Contabilidade, Lanchonete e Praça de 
Alimentação, Núcleo de Comunicação e Marketing, Coordenação de Estágio, 
Núcleo de Apoio ao Discente, Instituição e Auto-Avaliação. Cada uma destas 
sub-dimensões foram avaliadas segundo indicadores que pudessem medir a 
satisfação do desempenho da prestação de serviços (tratamento dos 
funcionários, execução do serviço, agilidade, etc) e as condições da 
infraestrutura do local de funcionamento.  

 
Para a avaliação do corpo docente o instrumento foi organizado em três 

dimensões agrupando indicadores a elas inerentes: 1)DIMENSAO DIDATICO-
PEDAGOGICA, 2) DIMENSAO ORGANIZACIONAL e 3) DIMENSAO DE 
INTER-RELAÇÃO.       
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Os resultados obtidos na coleta de dados constam do ANEXO I deste 
relatório. 

 
Cumpre ainda ressaltar que na etapa de operacionalização os resultados 

compilados foram encaminhados aos devidos segmentos para análise e 
reflexão dos percentuais obtidos em cada dos conceitos dimensionais 
avaliados, capeados com um guia para a reavalição do instrumento avaliativo e 
indicadores para justificação dos resultados obtidos. 

 
Dado relevante que mereceu atenção especial da CPA/FAF-2012/2015 

refere-se à adesão do corpo discente no processo avaliativo desta etapa. A 
CPA/FAF-2012/2015, registrou baixa participação nos índices de participação 
do corpo discente, sobretudo no que se refere à avaliação institucional em si – 
considerando-se a discussão já apresentada anteriormente quanto à 
complexidade e amplitude do instrumento avaliativo. Constatou-se que a 
participação do corpo discente na avaliação do corpo docente atingiu 100% em 
todas as turmas de todos os cursos ministrados pela Faculdade do Futuro. 
Contudo, ao se aferir os percentuais das avaliações institucionais apurou-se o 
seguinte resultado:  

 
NÚMERO DE 
QUESTIONÁRIOS 
ENVIADOS 

 
587 

 
100% 

NÚMERO DE 
QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS 

 
236 

 
40,2% 

NÚMERO DE ALUNOS 
NÃO PARTICIPANTES 

 
351 

 
59,8% 

  
Não obstante ao processo de sensibilização utilizado por todos os meios 

disponíveis na instituição, inclusive com a realização da avaliação nos 
laboratórios de informática da Faculdade, percebe-se que o índice de adesão 
foi muito baixo (apenas 40,2%). Fato que por si só chama a atenção da 
Comissão para rever as estratégias de sensibilização para o próximo período 
avaliativo.  

 
Em termos de participação do corpo discente por curso e no processo 

avaliativo verificamos a seguinte ocorrência:  
 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
Total de 
alunos 

do curso 

Participantes % de 
participação 

do curso 

% de 
participação 
na avaliação 
em relação 

ao total 

Não 
participantes 

% de 
ausência do 

curso 

% de ausência 
na avaliação em 
relação ao total  

160 73 45,6 30,9 87 54,3 36,8 
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CURSO DE ENFERMAGEM 
 
Total de 
alunos 

do curso 

Participantes % de 
participação 

do curso 

% de 
participação 
na avaliação 
em relação 

ao total 

Não 
participantes 

% de 
ausência do 

curso 

% de ausência 
na avaliação em 
relação ao total  

89 31 34,8 13,1 58 65,1 24,5 
 

 
CURSO DE FARMÁCIA 
 
Total de 
alunos 

do curso 

Participantes % de 
participação 

do curso 

% de 
participação 
na avaliação 
em relação 

ao total 

Não 
participantes 

% de 
ausência do 

curso 

% de ausência 
na avaliação em 
relação ao total  

99 
 

30 30,3 12,7 69 69,6 29,2 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  
 
Total de 
alunos 

do curso 

Participantes % de 
participação 

do curso 

% de 
participação 
na avaliação 
em relação 

ao total 

Não 
participantes 

% de 
ausência do 

curso 

% de ausência 
na avaliação em 
relação ao total  

45 
 

20 44,4 8,4 25 55,5 10,5 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL  
 

Total de 
alunos 

do curso 

Participantes % de 
participação 

do curso 

% de 
participação 
na avaliação 
em relação 

ao total 

Não 
participantes 

% de 
ausência do 

curso 

% de ausência 
na avaliação em 
relação ao total  

194 82 42,2 34,7 112 57,7 47,4 
 

 
Em consideração a ocorrência acima demonstrada, a CPA/FAF-

2012/2015 já providenciou o encaminhamento dos números para as 
coordenações dos respectivos cursos e para os representantes do Diretório 
Acadêmico objetivando uma integração destes segmentos e da Comissão para 
a construção de estratégias que viabilizem o processo de sensibilização para o 
próximo ciclo avaliativo. 
 

 
CONSOLIDAÇÃO  
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A consolidação consistiu na análise, elaboração e divulgação dos dados 
coletados e compilados contemplando a realização de um balanço crítico do 
processo avaliativo e de seus resultados em termos da melhoria da qualidade 
da Instituição. 

 
Os resultados, conforme dito anteriormente foram encaminhados aos 

respectivos segmentos/setores institucionais como forma de se possibilitar uma 
revisão dos serviços prestados levantando-se os pontos positivos e aqueles 
que necessitam de intervenção.  

 
Pautando-se no caráter sigiloso e ético do processo avaliativo a 

divulgação e publicização dos resultados buscou resguardar nomes ou 
quaisquer outras formas de identificações que pudessem possibilitar uma 
exposição pública dos agentes/sujeitos envolvidos, bem como se evitou a 
publicização das recomendações da CPA-FAF/2012/2015, antes de serem 
discutidas com a Administração da Instituição. 

 
Considerando-se que o presente relatório tende a demonstrar as ações 

parciais desenvolvidas pela CPA-FAF/2012/2015 em preparação ao relatório 
final, as informações constantes nas análises dos dados coletados serão 
apresentadas de forma resumida, posto que servirão de subsídios para 
comparação das futuras avaliações. Tal medida se faz necessário tendo em 
vista que no curso do processo avaliativo os dados serão revistos e 
apresentados excepcionalmente no Relatório Final – especificando as 
alterações, permanências e recomendações – quando do encerramento do 
ciclo avaliativo e em preparação para receber a Comissão Externa de 
Avaliação. 

 
 

RESULTADOS 
 

Os resultados que passamos a apresentar referem-se à consolidação do 
instrumento avaliativo constante no ANEXO II do Projeto de Auto-Avaliação da 
CPA/FAF 2012/2015aplicado ao corpo discente para a avaliação institucional 
nas dimensões Didático-Pedagógica e Administrativa-Organizacional e Infra-
Estrutura. Ressalte-se que as avaliações do corpo docente realizadas pelos 
alunos foram compiladas e devidamente encaminhadas aos coordenadores de 
cursos para discussão individualizada junto aos seus professores. 

 
A estruturação dos resultados apresentados está voltada para uma 

análise QUANTITATIVA. A cada indicador de cada núcleo há uma análise 
específica do levantamento quantitativo dos resultados. Por questões 
meramente de ética, esta Comissão achou por bem simplesmente fazer o 
levantamento dos índices quantitativos. 

 
Quanto às RECOMENDAÇÕES DA CPA apresentadas em cada núcleo, 

ressaltamos que as mesmas referem-se simplesmente a uma chamada de 
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atenção para os indicadores que apresentam maiores distorções percentuais 
entre as alternativas, tendo em vista que NÃO é função desta Comissão fazer 
inferências quanto à ocorrência de possibilidades que ocasionaram as 
distorções analisadas. Ao contrário, a função desta Comissão é encaminhar os 
resultados para cada departamento/núcleo/coordenação e estes procurarem, 
dentro de suas realidades, apurar as possíveis fragilidades que ocasionaram as 
distorções detectadas e, consequentemente apresentar metas e estratégias 
para corrigi-las.  

 
   
 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 
I – DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 
Objetivando uma análise mais criteriosa e precisa quanto à organização 
didático-pedagógica e da própria atuação do coordenador de curso (não 
obstante este item estar associado à Estrutura Administrativa-organizacional) 
apresentaremos estas dimensões separadamente por curso, na perspectiva de 
uma melhor visualização do serviço prestado na formação dos acadêmicos da 
Faculdade do Futuro e possibilitando o levantamento de informações mais 
precisas para a elaboração mais direcionada das estratégias a serem 
encaminhadas para cada coordenador e para a própria Direção da Faculdade 
do Futuro.  
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
2º/2012  

4º e 6º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 45//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS:  20  

 
I - DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 

 
1 - O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade: 

           
2 - As atividades de extensão propostas contribuem para a formação acadêmica, profissional e humana:  
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3 - O curso aborda temas atuais da profissão:  

    
4 - O curso oferece atividades enriquecedoras da aprendizagem ( palestras, seminários, semanas científicas, 

trabalhos de campo, etc):  
 

    
5 - As atividades desenvolvidas se articulam com os conteúdos que são desenvolvidos pelo curso: 

    
6 - A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional:  
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7 - A estruturação do curso contribui para formação e atuação profissional conciliando prática e conceitos (teoria) :  

    
8 - A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e atividades afins :  

 

    
9 - As disciplinas ofertadas no curso são pertinentes ao desenvolvimento do conhecimento e de habilidades e 

competências exigidas à formação profissional:  

    
10 - A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na ementa:  
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ANÁLISE DA CPA: Ao que nos parece o índice de satisfação dos acadêmicos para com o curso de 
Ciências Biológicas é considerável. Os percentuais quanto às alternativas positivadas (SEMPRE ou SIM), 
com variável entre 57% a 83%,  prevalecem sobre as demais alternativas  negativas (NUNCA/NÃO), 
com variável entre 1% a 13%, e alternativas intermediárias 
(OCASIONALMENTE/SUPERFICIALMENTE), com variável entre 11% a 36%. Não resta dúvida de 
que pela formação a que se pretende a Faculdade do Futuro, é necessário que a Coordenação do Curso 
busque encontrar as possíveis razões determinantes das variações nas respostas negativas e 
intermediárias.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Tendo em vista a análise dos indicadores, bem como as variáveis de 
percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se seguem, devendo a Coordenação propor 
estratégias e metas de curto e médio prazo para a superação das variáveis constantes nos indicadores que 
ultrapassam os 20% das respostas intermediárias:  
1 – O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade;  
7 – A estruturação do curso contribui para a formação e atuação profissional conciliando prática e 
conceitos (teoria);  
10 – A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na ementa.  

  
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

GERAL  
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

2º/2012  
4º e 6º períodos 

TOTAL DE ALUNOS: 45//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS:  20 
 

COORDENAÇÃO DE CURSO 
 

1 - O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
 2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Demonstra engajamento nas atividades promovidas pela Faculdade:  

    
6 - Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes segmentos:  
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 7 - Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudança para a melhoria do ensino:  

    
 8 - Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e atividades 

complementares à formação:  

    
9 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
10 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  
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11 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
ANÁLISE DA CPA: Primeiramente cumpre-nos ressaltar que a avaliação do COORDENADOR 
pertence ao instrumento avaliativo quanto à dimensão ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL 
e INFRAESTRUTURA. Assim, este sub-núcleo comporta em seus 08 primeiros indicadores (1 
a 8) questões relativas a atuação da Coordenação frente ao curso e os 03 útimos indicadores 
(9 a 11) questões relativas à INFRAESTRUTURA  do local de trabalho do Coordenador. Os
altos indíces percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), variando entre 71% a 96%, 
prevalecem sobre as demais negativas (NÃO), com variável entre 3% a 8%, e intermediárias 
(ÀS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 1% a 21%. Desta 
forma os próprios índices ora avaliados demonstram elevada satisfação dos acadêmicos com a 
Coordenação atual. Não obstante o alto grau de consciência, responsabilidade e 
profissionalismo da Coordenação é necessário que a mesma, em uma auto-avaliação a partir 
dos dados informados busque encontrar as possíveis razões determinantes das variações nas 
respostas negativas e intermediárias. 
               Quanto a análise da INFRAESTRUTURA percebe-se que as respostas positivadas 
(SIM/SATISFATÓRIAS) apresentam elevados índices percentuais (acima de 85%), contudo 
merece atenção especial o indicador quanto ao atendimento reservado e individualizado.   
RECOMENDAÇÃO DA CPA À COORDENAÇÃO: Tendo em vista a análise dos indicadores, 
bem como as variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se 
seguem, devendo a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a 
superação das variáveis constantes nos indicadores:  
2 – Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os 
diversos segmentos institucionais;  
4 – o horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais;  
6 –Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes 
segmentos;  
7 – Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudanças para 
a melhoria do ensino. 
RECOMENDAÇÃO DA CPA À DIREÇÃO: Objetivando ampliar as condições de trabalho e de 
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atendimento da Coordenação, recomendamos atenção especial ao seguinte item:  
10 – A estrutura física (da sala de coordenação) possibilita atendimento reservado e 
individualizado.   

 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
2º/2012  

2º,3º, 4º e 6º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 160//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS : 73 

 
I - DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 

 
1 - O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade: 

 

    
2 - As atividades de extensão propostas contribuem para a formação acadêmica, profissional e humana:  

    
3 - O curso aborda temas atuais da profissão:  

    



P á g i n a | 15 
Relatório Parcial – 2012 

            FACULDADE DO FUTURO  
                                   Comissão de Aval iação Institucional   
                                                CPA/FAF – 2012/2015 

4 - O curso oferece atividades enriquecedoras da aprendizagem ( palestras, seminários, semanas científicas, 
trabalhos de campo, etc):  

    
5 - As atividades desenvolvidas se articulam com os conteúdos que são desenvolvidos pelo curso: 

    
6 - A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional:  

    
7 - A estruturação do curso contribui para formação e atuação profissional conciliando prática e conceitos (teoria) :  
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8 - A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e atividades afins :  

    
9 - As disciplinas ofertadas no curso são pertinentes ao desenvolvimento do conhecimento e de habilidades e 

competências exigidas à formação profissional:  

    
10 -   carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na ementa:  
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ANÁLISE DA CPA: Ao que nos parece o índice de satisfação dos acadêmicos para com o 
curso de Educação Física – Licenciatura -  é considerável. Os percentuais quanto às 
alternativas positivadas (SEMPRE ou SIM), com variável entre 48% a 86%,  prevalecem sobre 
as demais alternativas  negativas (NUNCA/NÃO), com variável entre 1% a 24%, e alternativas 
intermediárias (OCASIONALMENTE/SUPERFICIALMENTE), com variável entre 10% a 44%. 
Não resta dúvida de que pela formação a que se pretende a Faculdade do Futuro, é necessário 
que a Coordenação do Curso busque encontrar as possíveis razões determinantes das 
variações nas respostas negativas e intermediárias.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Tendo em vista a análise dos indicadores, bem como as 
variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se seguem, devendo 
a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a superação das 
variáveis constantes nos indicadores recomendamos atenção especial aos seguintes itens 
tendo em vista o percentual de respostas intermediárias acima de 20%:  
1 – O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade;  
10 – A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na 
ementa. 

 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
2º/2009  

2º, 3º, 4º e 6º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 160//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS : 73 

 
COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
1 - O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

 
 

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Demonstra engajamento nas atividades promovidas pela Faculdade:  

    
6 - Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes segmentos:  
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7 - Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudança para a melhoria do ensino:  

    
8 - Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e atividades 

complementares à formação:  

    
9 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
10 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  
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11 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 
ANÁLISE DA CPA: Primeiramente cumpre-nos ressaltar que a avaliação do COORDENADOR 
pertence ao instrumento avaliativo quanto à dimensão ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL 
e INFRAESTRUTURA. Assim, este sub-núcleo comporta em seus 08 primeiros indicadores (1 
a 8) questões relativas a atuação da Coordenação frente ao curso e os 03 útimos indicadores 
(9 a 11) questões relativas à INFRAESTRUTURA  do local de trabalho do Coordenador. Os
altos indíces percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), variando entre 53% a 69%,  
prevalecem sobre as demais negativas (NÃO), com variável entre 6% a 17%, e intermediárias 
(ÀS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 16% a 30%. 
Embora os  índices ora avaliados demonstrem uma boa satisfação dos acadêmicos com a 
Coordenação atual, necessário uma revisão por parte da Coordenação atual quanto alguns 
indicadores em que a variação das alternativas negativas e intermediárias alcançaram 
significativa representação percentual. Não obstante o alto grau de consciência, 
responsabilidade e profissionalismo da Coordenação é necessário que a mesma, em uma 
auto-avaliação a partir dos dados informados busque encontrar as possíveis razões 
determinantes das variações nas respostas negativas e intermediárias. 
               Quanto a análise da INFRAESTRUTURA percebe-se que as respostas positivadas 
(SIM/SATISFATÓRIAS) apresentam elevados índices percentuais (acima de 89%).   
RECOMENDAÇÃO DA CPA À COORDENAÇÃO: Tendo em vista a análise dos indicadores, 
bem como as variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial ao item que se segue, 
devendo a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a superação 
das variáveis constantes no indicador:  
1 – O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários; 
2 – Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os 
diversos segmentos institucionais;  
3 – Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa;  
4 – O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais;  
6 – Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes 
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segmentos;  
7 – Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudança; 
8 – Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e 
atividades complementares à formação;  

 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE ENFERMAGEM 
2º/2012  

4º, 6º e 8º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 89//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS:  31 

 
I – DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
1 - O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade: 

    
2 - As atividades de extensão propostas contribuem para a formação acadêmica, profissional e humana:  

    
3 - O curso aborda temas atuais da profissão:  
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4 - O curso oferece atividades enriquecedoras da aprendizagem ( palestras, seminários, semanas científicas, 

trabalhos de campo, etc):  

    
5 - As atividades desenvolvidas se articulam com os conteúdos que são desenvolvidos pelo curso: 

    
6 - A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional:  

    
7 - A estruturação do curso contribui para formação e atuação profissional conciliando prática e conceitos (teoria) :  
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8 - A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e atividades afins :  

    
9 - As disciplinas ofertadas no curso são pertinentes ao desenvolvimento do conhecimento e de habilidades e 

competências exigidas à formação profissional:  

    
10 - A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na ementa:  

    
 
ANÁLISE DA CPA: Ao que nos parece o índice de satisfação dos acadêmicos para com o 
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curso de Enfermagem é bastante considerável e significativa. Os percentuais quanto às 
alternativas positivadas (SEMPRE ou SIM), com variável entre 63% a 91%,  prevalecem sobre 
as demais alternativas  negativas (NUNCA/NÃO), com variável entre 2% a 13%, e alternativas 
intermediárias (OCASIONALMENTE/SUPERFICIALMENTE), com variável entre 7% a 33%. 
Não resta dúvida de que pela formação a que se pretende a Faculdade do Futuro, é necessário 
que a Coordenação do Curso busque encontrar as possíveis razões determinantes das 
variações nas respostas negativas e intermediárias.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Tendo em vista a análise dos indicadores, bem como as 
variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se seguem, devendo 
a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a superação das 
variáveis constantes nos indicadores, tendo em vista o percentual de respostas intermediárias 
acima de 20%:  
1 – O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade;  
8 – A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e 
atividades afins;  
10 – A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na 
ementa. 

 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE ENFERMAGEM 
2º/2012  

4º, 6º e 8º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 89//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS:  31 

 
COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
1 - O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
 2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Demonstra engajamento nas atividades promovidas pela Faculdade:  

    
6 - Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes segmentos:  
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7 - Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudança para a melhoria do ensino:  

    
8 - Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e atividades 

complementares à formação:  

    
9 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

 

    
10 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  
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11 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Primeiramente cumpre-nos ressaltar que a avaliação do COORDENADOR 
pertence ao instrumento avaliativo quanto à dimensão ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL 
e INFRAESTRUTURA. Assim, este sub-núcleo comporta em seus 08 primeiros indicadores (1 
a 8) questões relativas a atuação da Coordenação frente ao curso e os 03 útimos indicadores 
(9 a 11) questões relativas à INFRAESTRUTURA  do local de trabalho do Coordenador. Os
altos indíces percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), variando entre 67% a 93%,  
prevalecem sobre as demais negativas (NÃO), com variável entre 3% a 9%, e intermediárias 
(ÀS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 14% a 27%. 
Desta forma os próprios índices ora avaliados demonstram elevada satisfação dos acadêmicos 
com a Coordenação atual. Não obstante o alto grau de consciência, responsabilidade e 
profissionalismo da Coordenação é necessário que a mesma, em uma auto-avaliação a partir 
dos dados informados busque encontrar as possíveis razões determinantes das variações nas 
respostas negativas e intermediárias. 
               Quanto a análise da INFRAESTRUTURA percebe-se que as respostas positivadas 
(SIM/SATISFATÓRIAS) apresentam elevados índices percentuais (acima de 91%).   
RECOMENDAÇÃO DA CPA À COORDENAÇÃO: Tendo em vista a análise dos indicadores, 
bem como as variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se 
seguem, devendo a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a 
superação das variáveis constantes nos indicadores recomendamos atenção especial aos 
seguintes itens tendo em vista o percentual de respostas intermediárias acima de 20%:  
1 – O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários; 
2 – Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os 
diversos segmentos institucionais; 
3 – Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa;  
4 – o horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais;  
6 –Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes 
segmentos;  
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7 – Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudanças para 
a melhoria do ensino. 

 
 
 

 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

GERAL  
CURSO DE FARMÁCIA 

2º/2012  
4º, 6º e 8º períodos 

TOTAL DE ALUNOS: 99//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS:  30 
 

I - DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 
 

1 - O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade: 

    
2 - As atividades de extensão propostas contribuem para a formação acadêmica, profissional e humana:  

    
3 - O curso aborda temas atuais da profissão:  
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4 - O curso oferece atividades enriquecedoras da aprendizagem ( palestras, seminários, semanas científicas, 

trabalhos de campo, etc):  

    
5 - As atividades desenvolvidas se articulam com os conteúdos que são desenvolvidos pelo curso: 

    
6 - A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional:  

    
7 - A estruturação do curso contribui para formação e atuação profissional conciliando prática e conceitos (teoria) :  
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8 - A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e atividades afins :  

    
 9 - As disciplinas ofertadas no curso são pertinentes ao desenvolvimento do conhecimento e de habilidades e 

competências exigidas à formação profissional:  

    
10 - A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na ementa:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Ao que nos parece o índice de satisfação dos acadêmicos para com o 
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curso de Enfermagem é bastante considerável e significativa. Os percentuais quanto às 
alternativas positivadas (SEMPRE ou SIM), com variável entre 53% a 92%,  prevalecem sobre 
as demais alternativas  negativas (NUNCA/NÃO), com variável entre 1% a 9%, e alternativas 
intermediárias (OCASIONALMENTE/SUPERFICIALMENTE), com variável entre 8% a 41%. 
Não resta dúvida de que pela formação a que se pretende a Faculdade do Futuro, é necessário 
que a Coordenação do Curso busque encontrar as possíveis razões determinantes das 
variações nas respostas negativas e intermediárias.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Tendo em vista a análise dos indicadores, bem como as 
variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se seguem, devendo 
a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a superação das 
variáveis constantes nos indicadores, tendo em vista o percentual de respostas intermediárias 
acima de 20%:  
1 – O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade;  
6 – A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional;  
7 – A estruturação do curso contribui para formação e atuação profissional conciliando prática e 
conceitos;  
8 – A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e 
atividades afins;  
 
 

 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE FARMÁCIA 
2º/2012 

4º, 6º e 8º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 99//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS:  30 

 
COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
1 - O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Demonstra engajamento nas atividades promovidas pela Faculdade:  

 

    
6 - Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes segmentos:  
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7 - Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudança para a melhoria do ensino:  

    
8 - Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e atividades 

complementares à formação:  

    
9 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
10 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  
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11 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Primeiramente cumpre-nos ressaltar que a avaliação do COORDENADOR 
pertence ao instrumento avaliativo quanto à dimensão ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL 
e INFRAESTRUTURA. Assim, este sub-núcleo comporta em seus 08 primeiros indicadores (1 
a 8) questões relativas a atuação da Coordenação frente ao curso e os 03 útimos indicadores 
(9 a 11) questões relativas à INFRAESTRUTURA  do local de trabalho do Coordenador. Os
altos indíces percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), variando entre 68% a 91%,  
prevalecem sobre as demais negativas (NÃO), com variável entre 1% a 9%, e intermediárias 
(ÀS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 8% a 26%. Desta 
forma os próprios índices ora avaliados demonstram elevada satisfação dos acadêmicos com a 
Coordenação atual. Não obstante o alto grau de consciência, responsabilidade e 
profissionalismo da Coordenação é necessário que a mesma, em uma auto-avaliação a partir 
dos dados informados busque encontrar as possíveis razões determinantes das variações nas 
respostas negativas e intermediárias. 
               Quanto a análise da INFRAESTRUTURA percebe-se que as respostas positivadas 
(SIM/SATISFATÓRIAS) apresentam elevados índices percentuais (acima de 89%).   
RECOMENDAÇÃO DA CPA À COORDENAÇÃO: Tendo em vista a análise dos indicadores, 
bem como as variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se 
seguem, devendo a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a 
superação das variáveis constantes nos indicadores recomendamos atenção especial aos 
seguintes itens tendo em vista o percentual de respostas intermediárias acima de 20%:  
4 – O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais;  
8 – Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e 
atividades complementares à formação.  
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
2º/2012  

2º e 3º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 194//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS : 82 

 
I – DIMENSÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

O CURSO 
  

1 - O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na comunidade: 

    
2 - As atividades de extensão propostas contribuem para a formação acadêmica, profissional e 

humana:  

    
3 - O curso aborda temas atuais da profissão:  

    
4 - O curso oferece atividades enriquecedoras da aprendizagem ( palestras, seminários, semanas 

científicas, trabalhos de campo, etc):  
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5 - As atividades desenvolvidas se articulam com os conteúdos que são desenvolvidos pelo 

curso: 

    
6 - A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional:  

    
7 - A estruturação do curso contribui para formação e atuação profissional conciliando prática e 

conceitos (teoria) :  

    
8 - A estruturação e organização do curso desperta interesse pelo estudo, pela pesquisa e 

atividades afins :  
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9 - As disciplinas ofertadas no curso são pertinentes ao desenvolvimento do conhecimento e de 

habilidades e competências exigidas à formação profissional:  

    
10 - A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto na ementa:  

    
ANÁLISE DA CPA: Ao que nos parece o índice de satisfação dos acadêmicos para com 
o curso de Ciências Biológicas é considerável. Os percentuais quanto às alternativas 
positivadas (SEMPRE ou SIM), com variável entre 76% a 95%,  prevalecem sobre as 
demais alternativas  negativas (NUNCA/NÃO), com variável entre 1% a 5%, e 
alternativas intermediárias (OCASIONALMENTE/SUPERFICIALMENTE), com variável 
entre 2% a 11%. Não resta dúvida de que pela formação a que se pretende a Faculdade 
do Futuro, é necessário que a Coordenação do Curso busque encontrar as possíveis 
razões determinantes das variações nas respostas negativas e intermediárias.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Tendo em vista a análise dos indicadores, bem como as 
variáveis de percentuais, recomendamos atençao especial aos itens que se seguem, 
devendo a Coordenação propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a 
superação das variáveis constantes nos indicadores que apresentaram maior variação:  
1 – O curso propõe atividades de extensão voltadas aos problemas existentes na 
comunidade; 
6 – A estruturação do curso é compatível às exigências do mercado profissional; 
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10 – A carga horária das disciplinas é suficiente para a aplicação do conteúdo previsto 
na ementa  

 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
GERAL  

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 
2º/2012  

4º e 6º períodos 
TOTAL DE ALUNOS: 194//////QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS : 82 

 
COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
1 - O coordenador mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos 

segmentos institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

   
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  
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5 - Demonstra engajamento nas atividades promovidas pela Faculdade:  

    
6 - Promove a integração entre alunos/professores democratizando as relações entre estes 

segmentos:  

    
7 - Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e mudança para a 

melhoria do ensino:  

    
8 - Incentiva acadêmicos e corpo docente à carreira profissional indicando cursos, palestras e 

atividades complementares à formação:  
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9 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
10 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

    
11 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
ANÁLISE DA CPA: Primeiramente cumpre-nos ressaltar que a avaliação do 
COORDENADOR pertence ao instrumento avaliativo quanto à dimensão 
ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL e INFRAESTRUTURA. Assim, este sub-núcleo 
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comporta em seus 08 primeiros indicadores (1 a 8) questões relativas a atuação da 
Coordenação frente ao curso e os 03 útimos indicadores (9 a 11) questões relativas à 
INFRAESTRUTURA  do local de trabalho do Coordenador. Os altos indíces percentuais 
quanto às alternativas positivadas (SIM), variando entre 83% a 96%,  prevalecem sobre 
as demais negativas (NÃO), com variável entre 1% a 3%, e intermediárias (ÀS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 1% a 9%. Desta 
forma os próprios índices ora avaliados demonstram elevada satisfação dos acadêmicos 
com a Coordenação atual. Não obstante o alto grau de consciência, responsabilidade e 
profissionalismo da Coordenação é necessário que a mesma, em uma auto-avaliação a 
partir dos dados informados busque encontrar as possíveis razões determinantes das 
variações nas respostas negativas e intermediárias. 
               Quanto a análise da INFRAESTRUTURA percebe-se que as respostas 
positivadas (SIM/SATISFATÓRIAS) apresentam elevados índices percentuais (acima de 
92%), contudo merece atenção especial o indicador quanto ao atendimento reservado e 
individualizado.   
RECOMENDAÇÃO DA CPA À COORDENAÇÃO: Tendo em vista a análise dos 
indicadores, bem como as variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial 
aos itens que se seguem, devendo a Coordenação propor estratégias e metas de curto e 
médio prazo para a superação das variáveis constantes nos indicadores:  
4 – o horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais;  
5 - Demonstra engajamento nas atividades promovidas pela Faculdade 
7 – Preocupa-se em dinamizar o curso apresentando propostas de inovação e 
mudanças para a melhoria do ensino. 
RECOMENDAÇÃO DA CPA À DIREÇÃO: Objetivando ampliar as condições de 
trabalho e de atendimento da Coordenação, recomendamos atenção especial ao 
seguinte item:  
10 – A estrutura física (da sala de coordenação) possibilita atendimento reservado e 
individualizado.   

 
 
 

No contexto da avaliação didático-pedagógica destacamos os resultados 
aferidos na AUTOAVALIAÇÃO do corpo discente, uma vez que os indicadores 
avaliados estão voltados para uma identificação do perfil do acadêmico da 
Faculdade do Futuro no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão.   
 
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012 
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

AUTOAVALIAÇÃO (corpo discente) 
 

1- Participo ativamente das aulas e atividades propostas pelos professores e pela Instituição:  



P á g i n a | 42 
Relatório Parcial – 2012 

            FACULDADE DO FUTURO  
                                   Comissão de Aval iação Institucional   
                                                CPA/FAF – 2012/2015 

    
2 - Utilizo com freqüência a biblioteca e os laboratórios (prática e informática) para ampliar meus estudos:  

    
3 - Tenho hábito de estudo extra-classe:  

    
4 - Sinto-me motivado a buscar novos conhecimentos:  

    
5 - Faço da aquisição dos conhecimentos um instrumento de transformação no meio em que vivo:  
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6 - Reconheço nas práticas de extensão um estímulo ao desenvolvimento da pesquisa:  

 

    
7 - Procuro me integrar das atividades previstas para meu curso e participo do maior número possível destas 

atividades:  

    
8 - Procuro me integrar e conhecer os documentos oficiais da Faculdade (PDI, PPI, Regimento Interno, etc):  

    
9 - A formação adquirida tem correspondido às minhas expectativas iniciais de ingresso:  
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10 - Respeito a todos os funcionários, professores e colegas:  

    
11 - Demonstro pontualidade às reuniões e atividades programadas:  

    
12 - Procuro me integrar com a organização para dar mais dinamismo às informações e atividades:  

    
13 - Demonstro cordialidade, urbanidade e respeito para com o corpo docente e o corpo técnico-administrativo:  
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ANÁLISE DA CPA: Inicialmente devemos considerar, o que já foi dito anteriormente: a baixa 
adesao do corpo discente ao processo avaliativo nesta etapa do 2º semestre/2012. Os  
indicadores avaliados permitem, por amostragem, traçar um perfil excelente  para o corpo 
acadêmico da Faculdade do Futuro. Os percentuais quanto às alternativas positivadas 
(SEMPRE ou SIM), com variável entre 52% a 95%,  prevalecem sobre as demais alternativas  
negativas (NUNCA/NÃO), com variável entre 2% a 26%, e alternativas intermediárias 
(OCASIONALMENTE/SUPERFICIALMENTE), com variável entre 6% a 31%. Destaca-se que 
as variações percentuais acima mencionadas sofrem significativas alterações 
numéricas,contudo não se apresentam constantes em todos os indicadores e sim em apenas 
alguns.      
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Tendo em vista a análise dos indicadores, bem como as 
variáveis de percentuais, recomendamos atenção especial aos itens que se seguem, devendo 
a Coordenação, em trabalho conjunto com o Núcleo de Apoio ao Discente e com a Direção da 
Instituição,  propor estratégias e metas de curto e médio prazo para a superação das variáveis 
constantes nos indicadores, tendo em vista o percentual de respostas intermediárias acima de 
20%:  
2 – Utilizo com frequência a biblioteca e os laboratórios (prática e informática) para ampliar 
meus estudos ;  
3 – Tenho hábito de estudo extra-classe;  
4 – Sinto-me motivado a buscar novos conhecimentos;  
8 – Procuro me integrar e conhecer os documentos oficiais da Faculdade (PDI, PPI, Regimento 
Interno, etc); 
9 – A formação adquirida tem correspondido às minhas expectativas iniciais de ingresso;  

 
 
II – DIMENSÃO ADMINISTRATIVA-ORGANIZACIONAL E 
INFRAESTRUTURA 
 
 Apresentamos a seguir o consolidado dos dados compilados por 
setor/departamento/núcleo que compõem a estrutura administrativa-
organizacional da Faculdade do Futuro, servindo de suporte estrutural na 
prestação dos serviços educacionais ofertados.  
 Os indicadores apresentados em cada núcleo/departamento/setor para 
avaliação dos serviços pelo corpo discente voltaram-se para uma ampla 
abrangência dos aspectos administrativos, organizacionais, pessoal e de 
prestação dos serviços, objetivando um levantamento quantitativo da qualidade 
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núcleo/setor/departamento , bem como uma análise avaliativa dos funcionários, 
agilidade e qualidade de atendimento. 
 Cada um dos núcleos avaliados, além de contemplar os aspectos acima 
mencionados, contemplou também a infraestrutura do local da prestação de 
serviços possibilitando um conhecimento e uma avaliação das condições em 
que se desenvolve a prestação do serviço. 
     
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012 
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

A INSTITUIÇÃO 
 

1 - A localização do prédio oferece condições de segurança:  

    
2 - A localização do prédio oferece condições favoráveis ao estudo:  

    
3 - As dependências do prédio são de fácil acesso e circulação : 
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4 - As dependências do prédio possibilitam a realização de atividades didático-pedagógicas sem prejudicar o 

desenvolvimento de outras atividades:  

    
5 - As dependências do prédio encontram-se sempre em ótimo estado de limpeza e conservação:  

    
6 - A instituição mantém espaços de convivência que possibilitam livre circulação e fácil acessibilidade:  

    
7 - As dependências oferecem condições adequadas aos portadores de necessidades especiais:  
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8 - O número de sanitários é compatível à demanda institucional:  

    
9 - A localização dos sanitários é de fácil acesso aos segmentos institucionais:  

    
10 - Os sanitários são higienizados e apresentam materiais necessários para uso pessoal:  

    
11 - O serviço de limpeza e higienização da Faculdade é:  
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12 - As funcionárias da limpeza mantém bom relacionamento com os alunos e professores:  

 

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam especificamente a 
estruturação e organização da Instituição para a prática do ensino, pesquisa e extensão. Os 
grupos de alternativas de respostas foram organizados em três; POSITIVAS (SIM), 
NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (DESCONHEÇO/PODE SER REVISTO). Os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), com variável entre 77% a 90%,  
prevalecem sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 3% a 10%, e 
alternativas intermediárias (DESCONHEÇO/PODE SER REVISTO), com variável entre 3% a 
12%. Destaca-se que as variações percentuais acima mencionadas sofrem significativas 
alterações numéricas,contudo não se apresentam constantes em todos os indicadores e sim 
em apenas alguns.      
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Não obstante os baixos indices percentuais ( inferiores a 20%, 
mesmo somando-se as alternativas negativas e intermediárias), chamou-nos a atenção de que 
determinados indicadores – mesmo sendo óbvios e direcionados – tiveram várias respostas 
para a alternativa DESCONHEÇO, como a título de exemplo os itens que se seguem:  
1 – A localização do prédio oferece condições de segurança;  
2 – A localização do prédio oferece condições favoráveis ao estudo;  
3 – As dependências do prédio são de fácil acesso e circulação;  
entre outros indicadores.  Assim, recomenda-se uma maior publicização deste resultado como 
forma de chamar a atenção dos acadêmicos para as respostas dadas sem a seriedade e 
comprometimento da participação ativa de cada um.  

 
 

CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
2º SEMESTRE 2012  

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  
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GERAL (todos os cursos)  
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 

DIREÇÃO  
 

1 - Os diretores mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  
 

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  
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5 - Preocupa-se em atender as necessidades materiais, adquirindo os produtos necessários  para realização das 

práticas didático-pedagógicas:  

    
6 - Estimula e favorece a adoção de práticas de extensão que se voltem ao atendimento das demandas sociais: 

    
7 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
8 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  
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9 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação da 
Direção da Instituição, apresentando 09 questões assim subdivididas: 01 a 06, especificamente 
voltadas para a avaliação da Direção; 07 a 09 voltadas para avaliação quantitativa da 
infraestrutura do espaço físico da Direção. Os grupos de alternativas de respostas foram 
organizados em três; POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (AS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO). Os percentuais quanto às alternativas 
positivadas (SIM), com variável entre 51% a 65%,  prevalecem sobre as demais alternativas  
negativas (NÃO), com variável entre 11% a 15%, e alternativas intermediárias (AS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 24% a 38%. Destaca-
se que as variações percentuais acima mencionadas sofrem significativas alterações 
numéricas apresentando-se constantes em todos os indicadores avaliados. 
 
          Os indicadores avaliativos da infraestrutura apresentam elevados indices de 
aprovação/satisfação ultrapassando o percentual de 85%.      
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Chamou-nos a atenção o fato de que, não obstante a 
prevalência do SIM em todos os indicadores, os índices percentuais foram baixos (um pouco  
mais que 50%). Por esta razão esta Comissão recomenda uma análise mais meticulosa nos 
indicadores que se seguem, tendo em vista a necessidade de adoção de metas e estratégias 
de superação destas variáveis, bem como a necessidade de se buscar o levantamento das 
possiveis causas desta distorção:  
1 – Os diretores mantém bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários;  
2 – Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os 
diversos segmentos institucionais; ;  
3 – Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa; 
4 – O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais;  
5 – Preocupa-se em atender as necessiades materiais, adquirindo os produtos necessários 
para a realização das práticas didático-pedagógicas; 
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6 – Estimula e favorece a adoção de práticas de extensão que se voltem ao atendimento das 
demandas sociais.  

 
 
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012  
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587  

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E RECURSOS AUDIOVISUAIS  
 

1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  
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4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Otimiza o uso de equipamentos através de sistema de agendamento para aulas e outras atividades didático-

pedagógicas:  

    
6 - Instrumentaliza a ampliação do conhecimento ao oferecer acesso à WEB:  

    
7 - São bem utilizados enquanto recurso didático-pedagógico para dinamização das atividades de ensino e pesquisa 

(tanto por acadêmicos quanto pelo corpo docente): 
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8 - O número de equipamentos atende a demanda institucional:  

    
9 - Disponibiliza, quando solicitado, apoio técnico durante a realização das atividades propostas: 

    
10 - A estrutura do espaço é adequada à realização de atividades didático-pedagógicas propostas pelo corpo docente: 

    
11 - A localização dos laboratórios possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  
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12 - A estrutura física possibilita livre circulação:  

    
13 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
14 - Os recursos audiovisuais passam regularmente por manutenção, apresentando bom estado de conservação para 

uso:  

    
15 - O número de equipamentos audiovisuais atende a demanda institucional:  
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16 - O agendamento para uso dos equipamentos audiovisuais atende as necessidades do corpo docente: 

    
17 - Há apoio técnico para instalação e uso dos equipamentos audiovisuais:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação dos
Laboratórios de Informática e dos Recursos Audiovisuais, apresentando 17 questões assim 
subdivididas: 01 a 09, especificamente voltadas para a avaliação dos laboratórios de 
informáticas; 10 a 13 voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico dos 
laboratórios e de 14 a 17 voltados para a avaliação dos equipamentos de audiovisuais. Os 
grupos de alternativas de respostas foram organizados em três; POSITIVAS (SIM), 
NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (AS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER 
REVISTO).Analisando as questões de 01 a 09 , especificamente avaliativas dos laboratórios 
de informáticas podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), 
com variável entre 52% a 86%,  prevalecem sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), 
com variável entre 3% a 22%, e alternativas intermediárias (AS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 11% a 26%. 
Analisando as questões de 10 a 13 , especificamente avaliativas da infraestrutura dos 
laboratórios de informáticas podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas 
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positivadas (SIM), variam entre 84% e 94%,  prevalecendo sobre as demais alternativas.
Analisando as questões de 14 a 17 , especificamente avaliativas dos equipamentos 
audiovisuais de responsabilidade do setor de  informáticas podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), com variável entre 53% a 84%,  
prevalecem sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 4% a 22%, e 
alternativas intermediárias (AS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com 
variável entre 10% a 25%. 
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Os indicadores de maior insatisfação dos acadêmicos estão 
relacionados à disponibilização do número de equipamentos e número de usuários, 
promovendo nesta ótica um desequilibrio na oferta e na demanda. Assim, não obstante a 
necessidade de uma maior reflexão sobre todos os indicadores disponibilizados para avaliação, 
esta Comissão chama atenção em especial para os indicadores que se seguem:  
8 – O número de equipamentos atende a demanda institucional;  
14 – Os recursos audiovisuais passam regularmente por manutenção, apresentando bom 
estado de conservação para uso;  
15 – O número de equipamentos audiovisuais atende a demanda institucional;  
16 – O agendamento para uso dos equipamentos audiovisuais atende as necessidades do 
corpo docente. 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

2º SEMESTRE 2012  
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE 
 

1 - O psico-pedagogo mantém bom relacionamento com os alunos:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo um intercâmbio entre o acadêmico e a instituição:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas discutidos:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - O número de sessões realizadas e o intervalo entre as mesmas são suficientes para a proposta de solução de 

problemas:  

    
6 - Há proposta de trabalho em grupo para a solução dos problemas similares:  
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7 - Há adoção de técnicas diversificadas e acompanhamento avaliativo após a apresentação dos problemas:  

    
8 - A localização da sala possibilita fácil acesso aos acadêmicos que procuram por este serviço:  

    
9 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

    
10 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  
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ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
Núcleo de Apoio ao Discente, apresentando 10 questões assim subdivididas: 01 a 07, 
especificamente voltadas para a avaliação do trabalho desenvolvido pelo psicopedagogo; 08 a 
10 voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico do local de trabalho 
onde se realizam os atendimentos. Os grupos de alternativas de respostas foram organizados 
em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (NÃO TENHO
CONDIÇÕES DE RESPONDER). Analisando as questões de 01 a 07 , especificamente 
avaliativas do trabalho desenvolvido pelo psicopedagogo,  podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), com variável entre 54% a 61%,  
prevalecem sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 4% a 6%, e 
alternativas intermediárias (NÃO TENHO CONDIÇÕES DE RESPONDER), com variável entre 
36% a 39%.  Analisando as questões de 08 a 10 , especificamente avaliativas da 
infraestrutura DO local de realização dos atendimentos, podemos perceber que os percentuais 
quanto às alternativas positivadas (SIM) mantem-se constante (63%),  prevalecendo sobre as 
demais alternativas. Chama a atenção o alto percentual das alternativas intermediárias (NÃO 
TENHO CONDIÇÕES DE RESPONDER) que se tornam constantes em todas as respostas dos 
indicadores, mantendo, inclusive um intervalo entre 30% e 40%. Ressalte-se que é sabido que 
nem todos os acadêmicos se submeteram a este tipo de serviço, contudo, parece-nos, a 
princípio que falta um pouco mais da divulgação entre a comunidade acadêmica.    
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Os indicadores não apontam para alto grau de  insatisfação dos 
acadêmicos e sim para a desinformação do serviço prestado. Desta forma esta Comissão 
recomenda uma maior divulgação dos serviços do Núcleo de Apoio ao Discente como forma, 
inclusive, de aumentar o número de atendimentos aos acadêmicos, oportunizando, inclusive a 
informação da existência deste tipo de serviço no auxílio para o ensino e a aprendizagem.  

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

2º SEMESTRE 2012  
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 

DIRETÓRIO ACADÊMICO 
 

1 - Os membros do Diretório Acadêmico mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  
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2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Promove práticas de participação democrática:  
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6 - Promove a integração entre Direção/coordenação e acadêmicos:  

    
7 - É o instrumento adequado à defesa dos interesses dos acadêmicos:  

    
8 - Assume práticas de comprometimento com a sociedade local:  

    
9 - Participa da tomada de decisão quanto a organização de eventos de extensão:  
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10 - Os requerimentos protocolizados são atendidos no tempo hábil previsto:  

 
 

    
11 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
12 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

    
13 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  
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ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
Diretório Acadêmico, apresentando 13 questões assim subdivididas: 01 a 10, especificamente 
voltadas para a avaliação do envolvimento, desempenho e atuação do Diretório Acadêmico; 11 
a 13 voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico do local de trabalho 
e  atendimento do Diretório Acadêmico. Os grupos de alternativas de respostas foram 
organizados em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (ÀS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO). Analisando as questões de 01 a 10 , 
especificamente avaliativas do envolvimento, desempenho e atuação do Diretório Acadêmico, 
através de sua atual diretoria,  podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas 
positivadas (SIM), com variável entre 56% a 65%,  prevalecem sobre as demais alternativas  
negativas (NÃO), com variável entre 11% a 17% e alternativas intermediárias (ÁS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 23% a 30%.  
Analisando as questões de 11 a 13 , especificamente avaliativas da infraestrutura do local de 
atendimento e trabalho do Diretório Acadêmico, podemos perceber que os percentuais quanto 
às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de aprovação entre 61% e 89%,  
prevalecendo sobre as demais alternativas. Chama a atenção o alto percentual das alternativas 
intermediárias (ÀS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO) que se tornam 
constantes em todas as respostas dos indicadores, mantendo, inclusive um intervalo
considerável sempre superior a 20%. Considerando-se a importância do Diretório Acadêmico 
enquanto órgão de representação do corpo discente, necessário que os membros atuais 
utililizem-se de uma política de maior divulgação das ações deste órgão junto à Direção da 
Instituição e demais órgãos colegiados.    
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Dado o papel e a necessidade de interação do Diretório
Acadêmico com os demais órgãos colegiados da Instituição, é necessário que seus membros 
atuais revejam suas estratégias de envolvimento dos acadêmicos, bem como as formas de 
atuação frente aos problemas institucionais, e ainda, estabeleçam um canal direto que 
possibilite maior divulgação de suas ações perante toda a comunidade escolar. 

 
 
 

CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
2º SEMESTRE 2012  

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  
GERAL (todos os cursos) 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 
TOTAL DE RESPOSTAS = 236  

 
NÚCLEO DE EXTENSÃO 
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1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  
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5 - Incentiva práticas didático-pedagógicas de extensão, considerando o conteúdo curricular do curso:  

    
6 - Está aberto aos projetos apresentados pelos alunos, professores e coordenação:  

    
7 - Acompanha e avalia os projetos de extensão buscando melhorar o desempenho das atividades:  

    
8 - Propõe atividades complementares visando a conciliação do ensino e da prática:  

   
9 - Estimula a iniciação e produção científicas:  



P á g i n a | 68 
Relatório Parcial – 2012 

            FACULDADE DO FUTURO  
                                   Comissão de Aval iação Institucional   
                                                CPA/FAF – 2012/2015 

    
10 - Os requerimentos protocolizados são atendidos no tempo hábil previsto:  

 
 

    
11 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
12 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

    
13 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  



P á g i n a | 69 
Relatório Parcial – 2012 

            FACULDADE DO FUTURO  
                                   Comissão de Aval iação Institucional   
                                                CPA/FAF – 2012/2015 

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (NEPP), apresentando 13 questões assim 
subdivididas: 01 a 10, especificamente voltadas para a avaliação dos aspectos administrativos 
e organizacionais de funcionamento e atuação do NEPP perante toda a comunidade escolar; 
11 a 13 voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico do local de 
trabalho e  atendimento do NEPP. Os grupos de alternativas de respostas foram organizados 
em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (ÀS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO). Analisando as questões de 01 a 10 , 
especificamente avaliativas do funcionamento e atuação do NEPP,  podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces entre 61% a 75%,  
prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 5% a 13% e 
alternativas intermediárias (ÁS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com 
variável entre 19% a 27%.  Analisando as questões de 11 a 13 , especificamente avaliativas 
da infraestrutura do local de atendimento e trabalho do NEPP, podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de 
aprovação entre 84% e 90%,  prevalecendo sobre as demais alternativas. Chama a atenção o 
alto percentual das alternativas intermediárias (ÀS VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER 
REVISTO) que se tornam constantes em todas as respostas dos indicadores, mantendo, 
inclusive um intervalo considerável sempre superior a 19%. Considerando-se a importância do 
NEPP enquanto órgão de fomento à pesquisa e à extensão, suporte essencial ao 
desenvolvimento do ensino, que a Coordenação atual, em conjunto com os demais órgãos 
colegiados, utililize-se de uma política de maior divulgação das ações deste órgão junto à 
Direção da Instituição e demais órgãos e comunidade.    
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Conforme já analisado anteriormente, a Comissão atribui ao 
NEPP, o suporte essencial para a concretização do ensino. Dado a importância e o papel deste 
Núcleo frente à fomentação da pesquisa e a elaboração de práticas de extensão voltadas à 
conciliação do ensino e a realidade do entorno que se localiza a IES, é necessário que a 
Coordenação, em conjunto com as coordenações de curso, Direção e outros órgãos colegiados
revejam suas estratégias de divulgação de suas ações, formas de envolvimento com os
acadêmicos, na perspectiva de ampliar sua atuação, bem como suscitar o desenvolvimento de 
projetos que atendam à formação profissional, humanistíca e cidadã dos acadêmicos.
Recomenda-se, ainda, o estabelecimento de um canal direto que possibilite maior divulgação 
de suas ações/informações perante toda a comunidade escolar. As recomendações aqui 
dispostas não contemplam especificamente este ou aquele indicador, tendo em vista que há 
uma variação constante entre as alternativas negativas e intermediárias que se repetem em 
todas as respostas do instrumento avaliativo, sempre superior a 20%.  

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

2º SEMESTRE 2012  
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DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  
GERAL (todos os cursos) 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 
TOTAL DE RESPOSTAS = 236  

 
 

LABORATÓRIOS DE PRÁTICAS 
 

1 - Apresentam os equipamentos permanentes necessários à realização das atividades propostas:  

    
2 - Estão organizados de forma atender o número de alunos matriculados na disciplina:  

    
3 - Possuem equipamentos de segurança em local visível e de fácil acesso:  

    
4 - Apresentam disponibilidade de material de consumo necessário à realização das aulas:  
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5 - Os equipamentos permanentes passam constantemente por revisão e manutenção estando em bom estado de 

conservação para a realização das atividades propostas:  

    
6 - São sempre utilizados tendo a presença de um responsável (professor/ técnico/ monitor):  

    
7 - Permitem o aperfeiçoamento do conhecimento teórico adquirido em sala de aula:  

    
8 - Estão localizados em áreas de fácil acesso e circulação:  
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9 - Em sua estrutura interna possibilitam a livre circulação dos acadêmicos:  

    
10 - O espaço interno possibilita o desenvolvimento funcional e prático das atividades propostas:  

    
11 - Possibilitam a realização das atividades didático-pedagógicas propostas pelo corpo docente:  

    
12 - Sistema de agendamento para uso dos laboratórios para estudo individual ou em grupo:  
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13 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação dos
Laboratórios para a realização das práticas previstas nos Cursos da IES, apresentando 13 
questões assim subdivididas: 01 a 07 e 11 a 12, especificamente voltadas para a avaliação dos 
aspectos organizacionais, estruturais, de equipamentos, de materiais e de funcionamento dos 
laboratórios para as práticas 08 a 10 e 13 voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura 
do espaço físico dos laboratórios. Os grupos de alternativas de respostas foram organizados 
em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (PODE SER 
REVISTO/DESCONHEÇO). Analisando as questões de 01 a 07 e 11 a 12 , especificamente 
avaliativas da estrutura, manutenção e do funcionamento dos laboratórios de prática,  podemos 
perceber que os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces 
entre 57% a 89%,  prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável 
entre 3% a 14% e alternativas intermediárias (PODE SER REVISTO/DESCONHEÇO), com 
variável entre 8% a 31%.  Analisando as questões de 08 a 10 e 13 , especificamente 
avaliativas da infraestrutura do local de funcionamento dos laboratórios de práticas, podemos 
perceber que os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados 
indices de aprovação entre 80% e 87%,  prevalecendo sobre as demais alternativas. Chama a 
atenção o alto percentual das alternativas intermediárias (PODE SER 
REVISTO/DESCONHEÇO) que se tornam constantes em todas as respostas dos indicadores, 
mantendo, inclusive um intervalo considerável sempre superior a 17%. Considerando-se a 
importância dos laboratórios de práticas enquanto suporte ao desenvolvimento do 
ensino/aprendizagem, faz-se necessário que as Coordenações de Cursos em conjunto com a 
Direção e professores revejam as políticas institucionais de uso dos mesmos.    
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Se pautarmos em uma análise especifica de cada indicador 
chegaremos na conclusão de que os que apresentam maiores variações referem-se aos 
aspectos organizacionais. Assim, recomendamos, como já antecipado anteriormente que os 
órgãos responsáveis pelo uso e funcionamento do laboratório possam traçar novas diretrizes 
políticas institucionais na perspectiva de sanar as fragilidades existentes e apontadas nos 
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indicadores avaliativos. As recomendações aqui dispostas não contemplam especificamente 
este ou aquele indicador, tendo em vista que há uma variação constante entre as alternativas 
negativas e intermediárias que se repetem em todas as respostas do instrumento avaliativo, 
sempre superior a 20%. 

 
 

CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
2º SEMESTRE 2012  

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  
GERAL (todos os cursos) 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 
TOTAL DE RESPOSTAS = 236  

 
 

LANCHONETE E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 
 

1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas que surgem:  
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4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Qualidade dos lanches e refeições:  

    
6 - Variedade dos lanches e refeições:  

    
7 - Sistema de atendimento:  
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8 - A localização possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
9 - A estrutura física possibilita o atendimento rápido e livre circulação:  

    
10 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 
ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação da 
Lanchonete e Praça de Alimentação para atendimento das necessidades alimentares dos 
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acadêmicos, apresentando 10 questões assim subdivididas: 01 a 07, especificamente voltadas 
para a avaliação do atendimento, qualidade e organização dos serviços prestados pela 
lanchonete e de  08 a 10 voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico 
de atendimento. Os grupos de alternativas de respostas foram organizados em três: 
POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (ÀS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO). Analisando as questões de 01 a 07 ,
especificamente avaliativas da estrutura do atendimento, qualidade e organização dos serviços
prestados pela lanchonete,  podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas 
positivadas (SIM), apresentam índíces entre 34% a 83%,  prevalecendo  sobre as demais 
alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 6% a 33% e alternativas intermediárias (ÀS 
VEZES/OCASIONALMENTE/PODE SER REVISTO), com variável entre 11% a 33%.  
Analisando as questões de 08 a 10 , especificamente avaliativas da infraestrutura do local de 
funcionamento da lanchonete e da praça de alimentação, podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de 
aprovação entre 76% e 87%,  prevalecendo sobre as demais alternativas. Chama a atenção a 
grande variação dos percentuais nos indicadores 5 – Qualidade dos lanches e refeições e 6 –
Variedade dos lanches e refeições.     
RECOMENDAÇÃO DA CPA: Diante dos resultados acima analisados seria oportuno para a 
Direção um levantamento (mais minucioso) das necessidades e interesses dos acadêmicos 
quanto aos lanches servidos na praça de alimentação. Após fosse feito uma avaliação com um 
profissional competente (nutricionista) e assim avaliar (com respaldo científico) as viabilidades 
de atendimento às demandas dos alunos e as recomendações científicas. Ante a existência de 
confrontações (entre o que se deseja e o que cientificamente se apresenta correto), fazer uma 
campanha de esclarecimento entre os acadêmicos apresentando os resultados produzidos 
pelo profissional competente.    

 
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012  
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

SERVIÇO DE REPROGRAFIA 
 

1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  
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2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 
institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - A qualidade do serviço reprográfico: 

    
6 - Existe presteza e agilidade no serviço:  
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7 - A localização do serviço de reprografia possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
8 - A estrutura física possibilita o atendimento rápido e livre circulação:  

    
9 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  
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ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
serviço de reprografia da Faculdade do Futuro , apresentando 09 questões assim subdivididas: 
01 a 06, especificamente voltadas para a avaliação dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos e de funcionamento do serviço de reprografia e de 07 a 09  voltadas para avaliação 
quantitativa da infraestrutura do espaço físico do serviço. Os grupos de alternativas de 
respostas foram organizados em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e 
INTERMEDIÁRIAS (ÀS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE). Analisando as 
questões de 01 a 06 , especificamente avaliativas dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos e de funcionamento do serviço de reprografia,  podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces entre 61% a 79%,  
prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 5% a 13% e 
alternativas intermediárias (ÁS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE), com 
variável entre 15% a 25%.  Analisando as questões de 07 a 09 , especificamente avaliativas 
da infraestrutura do local de funcionamento do serviço de reprografia, podemos perceber que 
os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de 
aprovação entre 71% e 85%,  prevalecendo sobre as demais alternativas. Não obstante a 
prevalência das alternativas positivas, chama a atenção o percentual das alternativas 
intermediárias (ÀS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE) que se tornam 
constantes em várias respostas de alguns indicadores, mantendo, inclusive um intervalo 
considerável sempre superior a 20%.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA:  Não resta dúvida que alguns indicadores independem do fator 
humano para sua correção, contudo, é significativo que os responsáveis pelo serviço de 
reprografia possam buscar um levantamento das condições mecânicas e estruturais de 
funcionamento do serviço e apresentar possíveis alternativas de superação das dificuldades 
apontadas quantitativamente. As recomendações aqui dispostas não contemplam 
especificamente este ou aquele indicador, tendo em vista que há uma variação constante entre 
as alternativas negativas e intermediárias que se repetem em todas as respostas do 
instrumento avaliativo, sempre superior a 20%. 

 
 
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012 
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

RECEPÇÃO 
 

1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  
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2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - O atendimento – pessoal e telefônico – realiza-se de forma ágil, prestativa e eficiente:  
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6 - A localização possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
7 - A estrutura física possibilita o atendimento rápido e livre circulação:  

    
8 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
serviço de recepção e telefonia da Faculdade do Futuro , apresentando 08 questões assim 
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subdivididas: 01 a 05, especificamente voltadas para a avaliação dos aspectos organizacionais, 
estruturais, qualitativos e de funcionamento do serviço de recepção e telefonia e de 06 a 08
voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico do serviço. Os grupos de 
alternativas de respostas foram organizados em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e 
INTERMEDIÁRIAS (ÀS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE). Analisando as 
questões de 01 a 05 , especificamente avaliativas dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos e de funcionamento do serviço de reprografia,  podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces entre 69% a 73%,  
prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 4% a 8% e 
alternativas intermediárias (ÁS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE), com 
variável entre 19% a 24%.  Analisando as questões de 07 a 09 , especificamente avaliativas 
da infraestrutura do local de funcionamento do serviço, podemos perceber que os percentuais 
quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de aprovação entre 70% 
e 88%,  prevalecendo sobre as demais alternativas. Não obstante a prevalência das 
alternativas positivas, chama a atenção o percentual das alternativas intermediárias (ÀS 
VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE) que se tornam constantes em várias 
respostas de alguns indicadores, mantendo, inclusive um intervalo considerável sempre 
superior a 19%.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA:  Não resta dúvida que alguns indicadores independem do fator 
humano para sua correção, contudo, é significativo que os responsáveis pelo serviço de 
recepção e telefonia  possam buscar um levantamento das condições mecânicas e estruturais 
de funcionamento do serviço e apresentar possíveis alternativas de superação das dificuldades 
apontadas quantitativamente. As recomendações aqui dispostas não contemplam 
especificamente este ou aquele indicador, tendo em vista que há uma variação constante entre 
as alternativas negativas e intermediárias que se repetem em todas as respostas do 
instrumento avaliativo, sempre superior a 19%. 
 

CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
2º SEMESTRE 2009  

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  
GERAL (todos os cursos) 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 
TOTAL DE RESPOSTAS = 236  

 
SECRETARIA  

 
1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

   
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - O número de funcionários é compatível à demanda institucional:  

    
6 - Os requerimentos protocolizados são atendidos no tempo hábil previsto:  
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7 - A localização da sala possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
8 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

Resposta Contagem Porcentagem 
Sim 298 75.63% 
Não 96 24.37% 

    
9 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  
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ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
serviço da Secretaria Acadêmica da Faculdade do Futuro , apresentando 09 questões assim 
subdivididas: 01 a 06, especificamente voltadas para a avaliação dos aspectos organizacionais, 
estruturais, qualitativos, de funcionamento e de atendimento do serviço da Secretaria  e de 07 
a 09  voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico onde se presta o 
serviço. Os grupos de alternativas de respostas foram organizados em três: POSITIVAS (SIM), 
NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (ÀS VEZES/PODE SER 
REVISTO/OCASIONALMENTE). Analisando as questões de 01 a 06 , especificamente 
avaliativas dos aspectos organizacionais, estruturais, qualitativos, de funcionamento e de 
atendimento do serviço da Secretaria,  podemos perceber que os percentuais quanto às 
alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces entre 66% a 72%,  prevalecendo  sobre as 
demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 6% a 8% e alternativas intermediárias 
(ÁS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE), com variável entre 23% a 26%.  
Analisando as questões de 07 a 09 , especificamente avaliativas da infraestrutura do local de 
funcionamento do serviço, podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas 
positivadas (SIM) apresentam elevados indices de aprovação entre 76% e 90%,  prevalecendo 
sobre as demais alternativas. Não obstante a prevalência das alternativas positivas, chama a 
atenção o percentual das alternativas intermediárias (ÀS VEZES/PODE SER 
REVISTO/OCASIONALMENTE) que se tornam constantes em várias respostas de alguns 
indicadores, mantendo, inclusive um intervalo considerável sempre superior a 20%.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA:  Não é objetivo desta Comissão proceder ao levantamento de 
inferências para se traçar as prováveis causas de variação nas respostas acima apresentadas. 
È de bom alvitre que os funcionários da Secretaria possam buscar um levantamento das 
possiveis razões determinantes das variações contidas nos indicadores em que as alternativas 
negativas e intermediárias ultrapassem o percentual de 20%. Tal levantamento poderá ser feito 
por instrumento próprio elaborado pela Secretaria como forma de se diagnosticar 
qualitativamente as distorções variáveis ora apresentadas quantitativamente.  

 
 

CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
2º SEMESTRE 2012  

DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  
GERAL (todos os cursos) 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 
TOTAL DE RESPOSTAS = 236  

 
BIBLIOTECA 
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1 - Com qual freqüência você utiliza dos serviços da biblioteca:  

    
2 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
3 - Os funcionários prestam informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos 

segmentos institucionais:  

    
4 - Os funcionários apresentam soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
5 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  
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6 - O número de funcionários é compatível à demanda institucional:  

    
7 - Está organizada e estruturada às exigências de ensino e pesquisa necessárias a realização de consultas e estudo 

individual e coletivo:  

    
8 - O acervo disponível (títulos e obras) atende as necessidades do ensino e da pesquisa exigidas pelo curso 

atendendo a bibliografia recomendada pelo corpo docente:  

    
9 - O número de exemplares disponíveis é adequado e atende às necessidades do ensino e da pesquisa exigidas pelo 

curso:  
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10 - O sistema de empréstimo é funcional e viável: 

    
11 - O prazo de empréstimo e renovação é suficiente e atende as necessidades de consulta e estudo: 

    
12 - A localização possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
13 - A estrutura física possibilita livre circulação entre as estantes do acervo:  
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14 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
15 - O espaço físico é adequado à realização de atividades didático-pedagógicas: 

    
16 - Os equipamentos disponíveis para consulta ao acervo interno e a outras bibliotecas virtuais atende à demanda 

institucional:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
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serviço da Biblioteca , apresentando 16 questões assim subdivididas: 01 a 11, especificamente 
voltadas para a avaliação dos aspectos organizacionais, estruturais, qualitativos, de 
funcionamento e de atendimento do serviço da Biblioteca  e de 12 a 16  voltadas para 
avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço físico onde se presta o serviço. Os grupos de 
alternativas de respostas foram organizados em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e 
INTERMEDIÁRIAS (ÀS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE). Analisando as 
questões de 01 a 11 , especificamente avaliativas dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos, de funcionamento e de atendimento do serviço da Biblioteca,  podemos perceber 
que os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces entre 38% a 
82%,  prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 1% a 
26% e alternativas intermediárias (ÁS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE), 
com variável entre 13% a 33%.  Analisando as questões de 12 a 16 , especificamente 
avaliativas da infraestrutura do local de funcionamento do serviço, podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de 
aprovação entre 59% e 96%,  prevalecendo sobre as demais alternativas. Não obstante a 
prevalência das alternativas positivas, chama a atenção o percentual das alternativas 
intermediárias (ÀS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE) que se tornam 
constantes em várias respostas de alguns indicadores, mantendo, inclusive um intervalo 
considerável sempre superior a 20%.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA:  Não é objetivo desta Comissão proceder ao levantamento de 
inferências para se traçar as prováveis causas de variação nas respostas acima apresentadas. 
Recomendamos aos responsáveis pela Biblioteca um levantamento de questões entre os 
usuários para se detectar as possíveis causas das fragilidades nos indicadores em que as 
respostas negativas e intermediárias estejam em variação superior a 20%. Tal levantamento 
poderá ser feito por instrumento próprio elaborado pela Biblioteca como forma de se 
diagnosticar qualitativamente as distorções variáveis ora apresentadas quantitativamente.
Outro ponto importante a ser analisado é quanto ao indicador da frequência de utilização dos 
serviços da Biblioteca que requer uma revisão na política institucional para ampliar o número 
de usuários diário e mensal.  

 
 
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012  
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

TESOURARIA E CONTABILIDADE 
 

1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  
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2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  

    
3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Instrumentalização e desburocratização dos procedimentos protocolizados:  
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6 - Organização e qualidade do serviço prestado:  

    
7 - O atendimento realiza-se de forma ágil, prestativa e eficiente:  

    
8 - A localização possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
9 - A estrutura física possibilita o atendimento rápido e livre circulação:  
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10 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
11 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação dos
serviços da Tesouraria e Contabilidade , apresentando 11 questões assim subdivididas: 01 a 
07, especificamente voltadas para a avaliação dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos, de funcionamento e de atendimento dos serviços prestados pela Tesouraria e 
Contabilidade  e de 08 a 11  voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura do espaço 
físico onde se presta o serviço. Os grupos de alternativas de respostas foram organizados em 
três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (ÀS VEZES/PODE SER 
REVISTO/OCASIONALMENTE). Analisando as questões de 01 a 07 , especificamente 
avaliativas dos aspectos organizacionais, estruturais, qualitativos, de funcionamento e de 
atendimento dos serviços da Tesouraria e Contabilidade,  podemos perceber que os 
percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam índíces entre 74% a 80%,  
prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com variável entre 5% a 6% e 
alternativas intermediárias (ÁS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE), com 
variável entre 15% a 18%.  Analisando as questões de 08 a 11  especificamente avaliativas 
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da infraestrutura do local de funcionamento do serviço, podemos perceber que os percentuais 
quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam elevados indices de aprovação entre 74% 
e 92%,  prevalecendo sobre as demais alternativas.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA:  Nota-se, sobretudo nos indicadores de análise voltadas para a 
avaliação dos aspectos organizacionais, estruturais, qualitativos, de funcionamento e de 
atendimento dos serviços prestados pela Tesouraria e Contabilidade um grau significativo de 
satisfação dos acadêmicos para com este Departamento. Contudo, na perspectiva de 
aprimoramento dos serviços, chama-se a atenção para os indicadores em que as alternativas 
negativas e intermediárias, somados os percentuais, ultrapassam 20% das respostas. 
Considerando-se que estes indicadores referem-se aos aspectos estruturais e organizacionais 
internos, recomendamos seja feita uma reavaliação das formas e procedimentos adotados 
internamente e, se necessário, seja proposta uma nova política de atendimento aos usuários.    

 
 

 
CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2º SEMESTRE 2012  
DIMENSÕES INSTITUCIONAIS  

GERAL (todos os cursos) 
TOTAL DE QUESTIONÁRIOS = 587 

TOTAL DE RESPOSTAS = 236  
 
 

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING  
 

1 - Os funcionários mantêm bom relacionamento com os alunos, professores e funcionários:  

    
2 - Presta informações com clareza e objetividade, favorecendo a comunicação entre os diversos segmentos 

institucionais:  
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3 - Apresenta soluções eficientes para os problemas de ordem administrativa:  

    
4 - O horário de atendimento é compatível às necessidades institucionais:  

    
5 - Facilita a veiculação das informações de forma concisa e objetiva tanto interna quanto externamente:  

    
6 - Está aberto aos projetos apresentados pelos docentes, discentes e coordenações:  
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7 - É um instrumento que permite a divulgação do nome da Faculdade no entorno local e regional:  

    
8 - Divulga com antecedência os eventos previstos no calendário acadêmico:  

    
9 - A localização possibilita fácil acesso a todos os segmentos institucionais:  

    
10 - A estrutura física possibilita o atendimento rápido e livre circulação:  



P á g i n a | 98 
Relatório Parcial – 2012 

            FACULDADE DO FUTURO  
                                   Comissão de Aval iação Institucional   
                                                CPA/FAF – 2012/2015 

    
11 - As condições do espaço físico (iluminação, climatização, conservação e limpeza) são:  

    
12 - A estrutura física possibilita o atendimento reservado e individualizado:  

    
 

ANÁLISE DA CPA: Os indicadores apresentados neste núcleo contemplam a avaliação do 
Núcleo de Comunicação e Marketing , apresentando 12 questões assim subdivididas: 01 a 08, 
especificamente voltadas para a avaliação dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos, de funcionamento e de atendimento dos serviços prestados pelo Núcleo de 
Comunicação e Marketing  e de 09 a 12  voltadas para avaliação quantitativa da infraestrutura 
do espaço físico onde se presta o serviço. Os grupos de alternativas de respostas foram 
organizados em três: POSITIVAS (SIM), NEGATIVAS (NÃO) e INTERMEDIÁRIAS (ÀS 
VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE/DESCONHEÇO). Analisando as 
questões de 01 a 08 , especificamente avaliativas dos aspectos organizacionais, estruturais, 
qualitativos, de funcionamento e de atendimento dos serviços da Tesouraria e Contabilidade,  
podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM), apresentam 
índíces entre 67% a 78%,  prevalecendo  sobre as demais alternativas  negativas (NÃO), com 
variável entre 6% a 9% e alternativas intermediárias (ÁS VEZES/PODE SER 
REVISTO/OCASIONALMENTE), com variável entre 15% a 23%.  Analisando as questões de 
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09 a 12 especificamente avaliativas da infraestrutura do local de funcionamento do serviço, 
podemos perceber que os percentuais quanto às alternativas positivadas (SIM) apresentam 
elevados indices de aprovação entre 75% e 89%,  prevalecendo sobre as demais alternativas.  
RECOMENDAÇÃO DA CPA:  O Núcleo de Comunicação e Marketing é o canal de 
comunicação da Instituição com os diversos segmentos internos e sobretudo com a sociedade 
do entorno em que se localiza. Embora os índices de satisfação sejam consideravelmente 
elevados é importante que este Núcleo possa fazer uma leitura mais atenta aos indicadores em 
que as respostas intermediárias mantiveram uma variação acima de 20%. Tal recomendação 
se torna necessário em função da importância deste Núcleo enquanto articulador das 
informações entre Instituição e sociedade. Seria viável que se elaborasse um instrumento 
avaliativo próprio    

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  O processo avaliativo proposto por esta Comissão propõe a 
realização efetiva, constante e continuada da avaliação institucional. Como 
justificado na apresentação de seu projeto, a organização dos núcleos 
avaliativos e dos indicadores a ele inerentes pauta-se levando em 
consideração as peculiaridades da Instituição em consideração às dimensões 
apresentadas na Lei nº 10.681/04, sendo os indicadores apresentados em uma 
linguagem clara, evidente e de fácil interpretação.  
 
  A apresentação dos dados à comunidade através do Relatório 
Parcial limita-se especificamente a uma análise quantitativa dos resultados 
coletados e compilados. A construção deste Relatório visa chamar atenção 
para os indicadores que apresentem variações percentuais significativas no 
atendimento às demandas institucionais.  
 
  As avaliações aplicadas objetivam um levantamento das 
potencialidades e dos pontos susceptíveis de mudanças. Por esta razão na 
análise de cada indicador a Comissão não faz inferências das possíveis razões 
de ocorrência das variações percentuais. Em um primeiro momento este 
trabalho deve ser desenvolvido pelos responsáveis de cada 
núcleo/departamento/coordenação. Isto porque devemos considerar as 
peculiaridades organizacionais e administrativas de funcionamento de cada um 
e a partir daí estabelecer uma conexão entre os pontos positivos e negativos 
apresentados nos dados coletados.  
 
  Neste sentido, sendo os dados apresentados a cada um de seus 
respectivos responsáveis, além, do levantamento das possíveis causas/razões 
das ocorrências apresentadas, há que se considerar que cada responsável 
poderá dentro das realidades de seu departamento/núcleo/coordenação 
apresentar estratégias e metas para modificação dos pontos apresentados 
como susceptíveis de mudanças.     
 
  Os dados anteriormente apresentados foram encaminhados para 
os respectivos núcleos/departamentos/coordenações com uma 
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correspondência (abaixo reproduzida) propondo uma avaliação dos resultados 
obtidos.  
 
  Espera-se que os responsáveis pelos núcleos/ departamentos/ 
coordenações,  em um curto intervalo de tempo possam devolver as propostas 
de reflexão encaminhada devidamente respondidas para que, quando da 
apresentação do relatório final esta Comissão tenha os subsídios necessários 
para estabelecer as relações de mudanças e permanências do ciclo avaliativo 
2012/2015, avaliando, ao mesmo tempo, os efeitos do processo avaliativo em 
cada uma de suas etapas de apresentação dos dados consolidados.  
 
 
OFÍCIO DE ENVIO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PARA CADA 
NÚCLEO/DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO:  
 

PARE. ANALISE. REFLITA E RESPONDA:  
 
I – Os índices quantitativos apurados demonstram a qualidade dos 
serviços prestados por este segmento? Justifique.  
 
II – Para os indicadores em que os percentuais apurados as alternativas 
NÃO e ÀS VEZES/PODE SER REVISTO/OCASIONALMENTE superam 
ou equiparam-se às alternativas SIM, apresente:  
 

a) As possíveis causas de insatisfação dos acadêmicos 
 
 

b) As deficiências materiais, tecnológicas e humanas que contribuem 
para a defasagem no trabalho prestado.  

 
III – Apresente metas e estratégias que possam tornar o serviço prestado 
mais eficiente e dinâmico, a curto e médios prazos.  
 
IV – Enumere, pela ordem de prioridade, o que é necessário ser feito 
pela Instituição para que o serviço prestado por este segmento possa 
atender às demandas institucionais.  
 
V – Apresente entre os indicadores avaliados aqueles que precisam ser 
modificados/alterados para melhor compreensão de quem avalia.  
 
VI – Cite:  
 

a) Os indicadores que podem ser retirados do instrumento avaliativo:  
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b) Outros indicadores que mereçam ser avaliados neste segmento e 

não foram contemplados no instrumento avaliativo:   
 


