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APRESENTAÇÃO 
 

Objetiva-se, por intermédio do presente Relato Institucional, apresentar a dinâmica da 

autoavaliação da Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, amparando-se nos Relatórios da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), conforme recomendação da Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES N.º 062. 

Deste modo, o presente Relato comenta a dinâmica da avaliação na Faculdade de Pará 

de Minas, tendo como início o ano de 2016 e com conclusão prevista para 2020, coincidindo 

com a vigência do atual Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), sem desconsiderar o 

processo histórico do PDI de 2011-2015. Deste modo, implicitamente, estão presentes 

diretrizes e medidas tomadas relativas a esse PDI que vigorou de 2011 a 2015. 

O Relato está dividido em sete seções, seguindo o modelo proposto pela 

CONAES/INEP. Na primeira seção é apresentada uma introdução com o breve histórico da 

FAPAM, contextualizando a avaliação institucional na IES, como também descrevendo o 

processo de autoavaliação em trâmite. Na segunda seção será exposta uma síntese dos 

conceitos obtidos pela FAPAM nas avaliações externas. Por sua vez, na seção terceira estão 

os projetos e processos de autoavaliação. Na quarta seção, a análise e divulgação dos 

resultados. Na quinta parte os planos de melhorias a partir dos processos de avaliação. Os 

processos de gestão são mostrados na sexta seção, enquanto que na parte final está um 

demonstrativo da evolução institucional. 

 

Comissão Própria de Avaliação 
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1 BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 
 

A Faculdade de Pará de Minas – FAPAM foi criada como extensão da Universidade 

Católica de Minas Gerais – UCMG, através de um convênio, em 15 de outubro de 1968. A 

IES iniciou seu funcionamento em fevereiro de 1969, com os cursos de Licenciatura Curta em 

Ciências, Estudos Sociais e Letras. A responsabilidade didático-pedagógica sobre os cursos 

oferecidos era da UCMG, sendo a mantenedora da Faculdade de Pará de Minas a Confraria 

Nossa Senhora da Piedade da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas. 

Com os seus cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, a Faculdade de Pará de 

Minas desligou-se da então Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 03 de 

dezembro de 1985, passando a se chamar Faculdade de Ciências Humanas de Pará de Minas. 

Em 2 de dezembro de 1987, foram autorizadas pelo Ministério da Educação as Licenciaturas 

Plenas em Letras (Português/Inglês), Geografia, História e Ciências – Plenificação em 

Matemática, reconhecidas pelo MEC em 10 de junho de 1992. E aos 23 de novembro de 

1998, foi autorizado pelo Ministério da Educação o curso de Administração, que teve sua 

primeira turma iniciada em fevereiro de 1999, e o seu reconhecimento pelo MEC em 2003.  

No ano de 1998, foi encaminhado para aprovação do MEC o novo Regimento Geral 

da Instituição, adequado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB – Lei n. 9394/96, 

sendo também solicitada, nessa ocasião, a alteração da denominação da IES para Faculdade 

de Pará de Minas – FAPAM. O novo Regimento adequado à LDB foi aprovado pelo MEC em 

18 de maio de 1999 (com alterações realizadas pela Instituição em 2002 e 2003), sendo 

também aprovada, em outubro de 1999, a nova denominação da IES: Faculdade de Pará de 

Minas – FAPAM.  

Em 23 de agosto de 2000 ocorreu a autorização do curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura Plena, que teve sua primeira turma iniciada em 2001. O reconhecimento do curso 

se deu em 2005 e sua renovação de reconhecimento em 2010. O curso de Ciências – 

Plenificação em Matemática – foi, em 2002, transformado em Curso de Matemática – 

Licenciatura plena, com aumento do número de vagas, e reconhecido pelo MEC em 2005. 

No ano de 2003, o MEC autorizou o curso de Direito – Bacharelado, reconhecido em 

2008. E no ano seguinte, foram autorizados os cursos de Enfermagem e Nutrição, ambos 

reconhecidos em 2009. Nesta mesma época, a FAPAM recebeu a visita para o 

recredenciamento institucional. 
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No intuito de ampliar a oferta de cursos e as áreas de atuação na difusão do 

conhecimento, a FAPAM requereu, em 2009, junto ao Ministério da Educação, as 

autorizações para a abertura dos cursos de Agronegócio, Gestão da Tecnologia da Informação 

e Pedagogia. Estes três cursos obtiveram o reconhecimento no primeiro trimestre de 2013. Em 

2011, foi autorizada a oferta do curso de Ciências Contábeis e em 2012, a do curso de Gestão 

Ambiental. No ano de 2014 iniciou-se o Curso de Psicologia, após autorização do MEC. 

A IES foi recredenciada no ano de 2017, após visita dos avaliadores do MEC. 

Possui o corpo docente formado por professores especialistas, mestres e doutores e um 

grupo de mais de cem colaboradores para auxiliar nas atividades administrativo-pedagógicas. 

Conta com uma infraestrutura bastante favorável às práticas do ensino, pesquisa e extensão e, 

ainda, possui parcerias sólidas com órgãos, empresas e entidades locais, regionais, nacionais e 

internacionais. Inclusive, no segundo semestre de 2012, foi celebrado entre a FAPAM e a 

Universidade Católica de Ávila (Espanha) um convênio de cooperação internacional para 

intercâmbio de discentes, docentes e colaboradores do corpo administrativo.  

Em termos de apoio ao aluno e de incentivo ao ingresso de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social ao ensino superior, a FAPAM faz parte do Programa Universidade 

Para Todos – ProUni – do Governo Federal. Atualmente a FAPAM possui 11 (onze) Cursos 

de Graduação e 2 (dois) Cursos de Pós-graduação lato sensu. No item seguinte estão 

sintetizadas a situação da IES em relação à estrutura física (Quadro 1) e ao número de Cursos, 

estudantes, professores e servidores técnico-administrativos (Quadro 2), de acordo com dados 

do Departamento Administrativo da IES. 

 

1.1 Quadro 1 – Estrutura física da FAPAM 
 

Blocos de salas de aulas 4 
Auditórios 2 
Laboratórios 14 
Lanchonetes 1 
Bibliotecas 1 

 

1.2 Quadro 2 – Quantidade de Cursos, professores, alunos e servidores técnico-
administrativos da FAPAM 
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Cursos de 
Graduação 

Cursos de Pós-
graduação 
ofertados 

Professores Alunos Funcionários 
técnico-

administrativos 

11 18 89 1120 71 

 

As características da FAPAM, conforme é possível perceber nos quadros 1 e 2, são 

suficientes para se compreender ser uma IES de pequeno porte, com número razoável de 

alunos, professores e funcionários técnico-administrativos. 

Além disso, é importante destacar estar a IES sediada num município com população 

estimada atual de 91.969 habitantes (dados de 2016), conforme informações do site web do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

2 CONCEITOS OBTIDOS PELA FAPAM NAS AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS 
EXTERNAS 

 

Os atuais Cursos de graduação da FAPAM avaliados pelo INEP obtiveram os 

conceitos seguintes, constantes do quadro 3, os quais estão publicamente apresentados no 

sistema E-MEC, de onde foram extraídos. 

 

2.1 Quadro 3 – Conceitos obtidos pela FAPAM no ENADE, CPC e CC 
 
CURSO Enade CPC CC 

Administração 4 (2015) 3 (2015) 4 (2015) 

Agronegócio Sem conceito Sem conceito 4 (2017) 

Ciências Contábeis 3 (2015) 3 (2015) 4 (2014) 

Direito 3 (2015) 3 (2015) 4 (2015) 

Enfermagem Sem conceito Sem conceito 3 (2013) 

Gestão Ambiental Sem conceito Sem conceito 3 (2015) 

Gestão da Tecnologia 
da Informação 

___ ___ 3 (2017) 

Letras Sem conceito ___ 4 (2014) 

Matemática Sem conceito Sem conceito 3 (2014) 

Pedagogia 4 (2014) 3 (2014) 3 (2012) 

Psicologia ___ ___ 3 (2013) 
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O primeiro Conceito Institucional (CI) da IES é 3 (três), desde o ano de 2009, quando 

a FAPAM foi recredenciada pelo MEC. Em 2017, após a última visita de recredenciamento, a 

IES recebeu CI 4, persistindo até o presente momento. Enquanto o seu IGC referente 2016 é 3 
(três) e IGC contínuo: 2.5093, referente 2016. 

 

3 PROJETOS E PRCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA FAPAM 
 

Em 2004, em atendimento ao SINAES, a Faculdade de Pará de Minas (FAPAM) 

reorganizou seu grupo de estudos sobre avaliação institucional, e instituiu a Comissão Própria 

de Avaliação – CPA/FAPAM, segundo as determinações da referida Lei. A partir daí a 

CPA/FAPAM tornou-se a equipe central do Projeto de Avaliação Institucional da IES e 

conduziu todo o processo, desde o seu primeiro ciclo avaliativo, segundo as determinações da 

CONAES, órgão de coordenação e supervisão do SINAES.  

 

3.1 Procedimentos e desenvolvimento do Processo de Autoavaliação 
 

Os procedimentos utilizados pela FAPAM para sua Autoavaliação Institucional são 

complementares e variados. A pesquisa dos documentos institucionais (PDI, PPI, PPC e 

outros); os estudos específicos sobre a IES; os Relatórios de Avaliação Externa, a avaliação 

do docente pelo discente; a avaliação do discente pelo docente; a avaliação do coordenador 

pelo docente e pelo discente e a avaliação da IES pelo corpo técnico-administrativo, docente e 

discente são realizados anualmente. A Comissão Própria de Avaliação considera tais 

documentos para elaborar seu Relatório Anual, organizado nas dez dimensões estabelecidas 

pelo SINAES e agrupadas em cinco eixos, de acordo com as orientações da CONAES/INEP. 

A partir da institucionalização de sua autoavaliação, a CPA é caracterizada pelo seu 

esforço em averiguar as condições gerais da FAPAM. Em seus relatórios anuais, percebe-se 

uma tendência à focalização em questões específicas enfrentadas pela IES nos períodos 

correspondentes à avaliação, sem se esquecer de aspectos importantes acerca da regulação e 

supervisão do Sistema Federal de Educação Superior, destacados nas dez dimensões do 

SINAES. 
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4 DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO 
 

A avaliação dos Cursos ofertados pela FAPAM considera os resultados das avaliações 

externas, dos resultados do ENADE, dos indicadores próprios, como também, a autoavaliação 

institucional. A avaliação é censitária, com a possibilidade de participação de todos os alunos, 

que são convidados a responderem um questionário composto por: 

 

a) Autoavaliação dos professores (semestral) 

b) Professores avaliando as turmas (semestral) 

c) Professores avaliando os coordenadores de cursos (semestral) 

d) Professores avaliando o Diretor (semestral) 

e) Professores avaliando o Vice-Diretor (semestral) 

f) Professores avaliando a IES (semestral) 

g) Autoavaliação do aluno (semestral) 

h) Alunos avaliando a IES (semestral) 

i) Alunos avaliando o Diretor (semestral) 

j) Alunos avaliando o Vice-Diretor (semestral) 

k) Alunos avaliando os docentes (semestral) 

l) Alunos avaliando os coordenadores (semestral) 

 

Por sua vez, os funcionários do corpo técnico-administrativo realizam a pesquisa uma 

vez ao ano (2º semestre), respondendo um questionário composto por: 

 

a) Funcionários avaliando a IES (corpo técnico-administrativo) 

 

Os participantes são convidados a julgar utilizando-se a seguinte escala: 1 

(discordância total/pouco satisfeito) a 5 (concordância total/muito satisfeito). 

Tendo como referência a última pesquisa realizada (2017.2 – Corpo técnico-

administrativo) e (2017.2 – avaliação dos discentes e dos docentes): tem-se o seguinte 

quantitativo de participantes: 

 
 Total na IES no período Número de participantes Percentual de 

participantes 
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Alunos na IES 1120 312 27,85% 
Funcionários na IES* 94 41 43,61% 
Professores na IES 89 35 39,32% 
Fonte: Setor de Informática da IES 
* Conforme pesquisa realizada em 2016 

 
Os resultados da autoavaliação institucional interna são divulgados de modo efetivo e 

ostensivo para a comunidade acadêmica, por intermédio de banners afixados em locais 

estratégicos da IES, cartazes em salas-de-aula, emails encaminhados à comunidade 

acadêmica, seminários abertos ao público. Os relatórios e demais documentos relacionados à 

divulgação da avaliação institucional da FAPAM são disponibilizados no sítio web 

institucional, especificamente na página da Comissão Própria de Avaliação, que tem se 

tornado um agente facilitador do diálogo institucional. Os resultados são disponibilizados para 

professores e coordenadores no Portal Educacional, em formato pdf.  

É realizado um seminário anual por intermédio do qual os resultados globais são 

apresentados a toda comunidade acadêmica (interna e externa). Os coordenadores de Cursos 

são orientados acerca dos resultados referentes a aspectos relativos aos seus Cursos, 

principalmente sobre as questões docentes. Os aspectos específicos apurados na avaliação 

institucional são apresentados aos setores competentes da Instituição, oportunizando a 

construção dialógica de ideias que possam potencializar os pontos positivos como também 

minimizar as fragilidades apontadas na avaliação. 

Ao tomar conhecimento das avaliações, os Setores da IES analisam os dados 

levantados e observam as fragilidades e potencialidades apuradas, sugerindo melhorias, 

quando não estiverem em sua alçada, ou implementando as melhorias possíveis e necessárias. 

A comunidade acadêmica entende o caráter construtivo da Avaliação Institucional. Em 

relação às ações para a melhoria dos resultados de indicadores institucionais, como exemplo, 

foi implantado um grupo de trabalho docente (formado por professores em regime parcial) 

com o objetivo de discutir, orientar, preparar e implementar melhorias nas práticas 

pedagógicas e de avaliação, visando à melhoria da capacidade dos alunos de criticarem e se 

posicionarem perante o conhecimento teórico e prático das disciplinas. Em 2014 foi elaborado 

o logotipo da CPA, como também um selo personalizado que é afixado nas referidas 

melhorias físicas que são realizadas na IES, com o objetivo de publicizá-las.  

Em relação às avaliações externas, a FAPAM utiliza as informações contidas nos 

relatórios, principalmente de avaliações de Cursos, para implementar as melhorias necessárias 
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e fortalecer as potencialidades. Neste sentido, assim que os relatórios são disponibilizados 

pelo MEC/INEP, os mesmos são publicizados e discutidos entre Diretoria, Núcleos Docentes 

Estruturantes, Coordenações, CPA e corpo docente, constituindo ferramenta fundamental para 

o desenvolvimento institucional. 

 

5 PLANOS E ESTRATÉGIAS PARA 2018 
 

As seguintes iniciativas foram iniciadas em 2017, tendo continuidade em 2018, em 

decorrência dos resultados da avaliação institucional, os quais estão listados resumidamente a 

seguir: 

 Maior divulgação da avaliação institucional: foi intensificado o esforço para se 

ampliar a divulgação dos resultados da avaliação, por intermédio da estratégia de 

disponibilização de todos os dados e relatórios de avaliação no site da Comissão Própria de 

Avaliação (www.fapam.edu.br/cpa), reunindo professores, alunos e funcionários da IES em 

seminários para debater a sistemática da autoavaliação e discutir seus resultados. 

 Fortalecimento das práticas pedagógicas dos Cursos, por intermédio de um 

trabalho efetivo dos Núcleos Docentes Estruturantes de todos os Cursos, como também por 

intermédio de capacitação e reciclagem de professores, além da modificação do sistema 

avaliativo pedagógico, que objetiva a melhoria da aprendizagem, por intermédio de uma nota 

maior para aprovação, e principalmente pela prática pedagógica que envolva competências e 

habilidades. 

 Instituição de políticas para contenção de evasão escolar, facilitando a 

permanência do aluno na IES, e consequentemente gerando resultados satisfatórios no 

desenvolvimento regional e nacional. Levando-se em consideração o momento econômico 

vivido pelo Brasil e por vários países, é fundamental que os jovens e adultos permaneçam 

seus estudos, entendendo a FAPAM que não é saudável haver cortes financeiros com 

educação. 

 Realização de pesquisas com órgãos públicos e privados de Pará de Minas e 

região, com o intuito de conhecer como essas instituições percebem o trabalho realizado pela 

Faculdade de Pará de Minas. 

 Manutenção de maior contato com os órgãos colegiados da IES, objetivando 

um intercâmbio ainda maior de informações sobre a FAPAM e o seu cotidiano acadêmico. 
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6 PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS E 
PROCESSOS DE GESTÃO 
 

A Comissão Própria de Avaliação tem por função realizar os diagnósticos da IES, por 

intermédio da comunidade acadêmica em geral: discentes, docentes e corpo técnico 

administrativo. A partir da coleta de dados, os mesmos são encaminhados aos Setores 

institucionais, às Coordenações e à Diretoria, por intermédios de relatórios elaborados a partir 

de informações apresentadas pelas pesquisas e estudos dos documentos institucionais. As 

medidas a serem tomadas são discutidas colegiadamente, servindo a Comissão Própria de 

Avaliação como instrumento para as melhorias, que serão concretizadas pelos Setores 

institucionais competentes, tendo em vista não possuir a Comissão Própria de Avaliação 

função executiva. 

 

7 DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 
 

De acordo com o Projeto de Desenvolvimento Institucional da IES (PDI-2016-2020), a 

FAPAM tem como missão “Promover o ser humano através da produção do processo de 

geração e transmissão de conhecimento, com princípios éticos e cristãos, formandos 

cidadãos capazes de transformar positivamente o ambiente a sua volta, munidos de 

consciência crítica e alinhados com a necessidade de desenvolvimento sustentável da 

sociedade”. (PDI, 2016-2020, p. 10). Por sua vez, constituem objetivos da IES: “atingir o 

ideal da tríplice função inerente à Educação Superior (Ensino, Pesquisa e Extensão) e 

alcançar a excelência no processo de aprendizagem, pela condução de um ensino 

investigativo e analítico, que resultará na produção e difusão de novos saberes, em benefício 

da sociedade”. (PDI, 2016-2020, p. 11). 

Conjugando missão e objetivos institucionais, percebe-se o comprometimento com a 

boa formação do aluno, tanto em nível técnico-cultural, quanto humano. É nesse sentido que 

as ações institucionais de melhoria são pensadas e efetivadas. Os problemas detectados nas 

avaliações institucionais são pontuais, estando detalhadamente previstos nos Relatórios de 

Autoavaliação Institucional elaborados anualmente. Uma das fragilidades institucionais 

detectadas é a comunicação interna da IES (tanto por parte do corpo docente, quanto do 
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discente), e a demanda discente por maior número de atividades extraclasse. Relacionando as 

duas fragilidades, a IES detectou que há sim um número considerável de atividades 

extraclasse realizadas na FAPAM, sem que os alunos tomassem conhecimento muitas vezes 

em decorrência da pulverização das informações. Deste modo, a IES tem desenvolvido 

estratégias para facilitar a troca de informações dentro da Instituição (utilizando-se 

principalmente de recursos informáticos, mídias sociais), como também, com o intuito de 

facilitar e incentivar a realização de eventos de extensão, modernizou os procedimentos do 

Centro de Extensão, que formaliza os eventos, organiza e emite certificados (inclusive online 

para o corpo discente).  

A constante qualidade do ensino também é outra demanda constante, tanto do corpo 

docente, quanto do corpo discente. Neste sentido, a FAPAM tem investido na qualificação de 

seu corpo docente, como também do corpo técnico-administrativo. O aumento significativo 

do regime de trabalho dos professores da IES também é outra medida com o intuito de 

desenvolver ainda mais a qualidade do ensino e incentivar a qualificação docente, como 

também facilitar o desenvolvimento de atividades de extensão em conjunto com o corpo 

discente. Deste modo, tem-se a seguinte quantidade de professores com dedicação parcial e 

integral: 28 (vinte e oito) professores em regime parcial 3 (três) professores em regime 

integral. Também com o intuito de incentivar a pesquisa institucional, foram 

institucionalizadas linhas de pesquisa em todos os Cursos da IES, que estão listadas e 

oficializadas no Núcleo de Pesquisa, listagem disponibilizada no site da IES. Cada professor 

pode livremente definir sua(s) linha(s) de pesquisa, podendo os alunos escolherem cada uma 

delas para a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, como também para desenvolverem 

pesquisas durante o Curso. 

Outro ponto fundamental relacionado ao ensino em fase de desenvolvimento na IES é 

a elaboração de conteúdos programáticos de acordo com competências e habilidades, 

melhorando o conhecimento interdisciplinar do discente, desenvolvendo seu conhecimento 

crítico e reflexivo. Inserido na política de formação e capacitação docente e 

consequentemente, na melhoria do conhecimento, a IES implantou no ano de 2014 o projeto 

“Encontro de Formação Docente” que tem por objetivo desenvolver metodologias ativas no 

ensino. Por intermédio do projeto, um curso semestral com a participação de especialistas na 

área educacional é realizado, tendo por objetivo a formação, capacitação e reciclagem do 
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corpo docente. Após a realização do Curso no início do semestre, a IES por intermédio de sua 

Vice-Direção Acadêmica de dos coordenadores de Cursos incentiva e auxilia a 

implementação de práticas pedagógicas ativas, especialmente a elaboração de avaliações 

contextualizadas interdisciplinares, que avaliem habilidades e competências. Para isso, é 

realizada uma supervisão de todas as provas elaboradas pelos docentes, que devem 

encaminhá-las previamente com 1 (uma) semana de antecedência para o respectivo 

Coordenador de Curso, que analisa a elaboração das questões no seu formato, sugerindo, se 

for necessário, melhorias e modificações nas mesmas, principalmente no que se refere à 

abordagem de habilidade e competências. 

Repensar a implantação de novas orientações institucionais sobre os processos de 

avaliação da aprendizagem acadêmica iniciou-se com a implantação do Projeto F5 – 
Atualização Inteligente em 2014. Tal projeto foi implantado a partir do momento pelo qual a 

instituição viveu um momento contraditório onde apesar de sua tradição na oferta de ensino 

superior há mais de quarenta e cinco anos, seus indicadores de qualidade sob a ótica do MEC 

foram publicados com a base de dados de 2012, apresentaram insatisfatórios. Diante desse 

quadro foi elaborado um Plano de trabalho que se tornou em um grande Projeto com objetivo 

de criar mais oportunidade ou panoramas para o desenvolvimento pedagógico institucional 

mais consciente das possibilidades e metas a serem alcançadas. O Projeto F5 divide-se em 

cinco eixos de trabalho: EIXO 1 – Foco no beneficiário da instituição; EIXO 2 – Atualização 

dos Funcionários; EIXO 3 – Atualização das Metodologias de Ensino e Aprendizagem; EIXO 

4 – Atualização do Sistema de Avaliação de Aprendizagem; EIXO 5 – Sustentabilidade 

institucional 

Um dos eixos, refere-se à Atualização do Sistema de Avaliação de Aprendizagem. 

Desta forma, a partir de 2015 e 2016 foram realizados diversos estudos e capacitações visando 

a implantação de uma avaliação de desempenho acadêmico organizada institucionalmente que 

pudesse ser um instrumento que permitisse gerar dados de análise para melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Com esse propósito em 2017 iniciou-se como projeto piloto a implantação do Sistema 

de Avaliação Integrada – SAI nos cursos de Agronegócio e Gestão da Tecnologia da 

Informação.  
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Além de tais práticas, a FAPAM também oferece bolsa de estudos parciais para 

professores que estejam se capacitando, principalmente em nível de especialização, mestrado 

e doutorado, como também incentiva a produção científica da comunidade acadêmica, aspecto 

que vem auxiliando no aumento da produção científica de seu corpo docente. 

Enfim, não é fácil estabelecer as relações existentes entre os resultados dos processos 

avaliativos e os processos de gestão institucional, tendo em vista o descompasso entre o 

tempo de exposição de resultados e o tempo necessário para que as medidas sejam discutidas 

e implementadas, trazendo resultados satisfatórios à comunidade acadêmica. Porém, a 

FAPAM, em trabalho conjunto com sua Comissão Própria de Avaliação, está ciente de suas 

potencialidades e fragilidades e atua, de acordo com suas possibilidades, sempre com o 

objetivo de melhorar a formação do seu corpo discente e docente, perseguindo os postulados 

expostos na sua missão e objetivos institucionais. 
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