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I – DADOS INSTITUCIONAIS 

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM – 0752 

Diretoria: Padre Adriano José de Oliveira – Diretor geral 

Professor Flávio Marcus da Silva - Vice-diretor 

Dr. Francisco de Assis Freitas – Diretor financeiro  

Mantenedora: Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa Senhora da 
Piedade de Pará de Minas  

Presidente: Lauro Rosário Rezende  

Vice-presidente: Júlio César Araújo 

Caracterização: Instituição privada  

Sem fins lucrativos 

Faculdades isoladas 

Município: Pará de Minas 

Estado: Minas Gerais  
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Cursos de graduação: 11 

Cursos oferecidos: Administração, Agronegócio, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 
Direito, Enfermagem, Gestão da Tecnologia da Informação, Letras, Matemática, Nutrição, 
Pedagogia. 

 

Alunos: 1453 

Professores: 93 

Funcionários: 84 

 

Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAPAM 

Coordenadora: Lígia Augusta Muniz Ribeiro 

Coordenadora-adjunta: Ana Margareth Fonseca Oliveira  

Representante da Mantenedora: Ana de Oliveira Guimarães Gaudioso 

Representantes da Sociedade Civil:  

Erna Lenir de Alcântara Cunha, 

Clarice Aparecida Camargos Oliveira  

Comitê de Avaliação Institucional: 

Representantes docentes:  

Sonia Cristina Fagundes Malta  

Wesley Souza Castro 
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Cristina Mara França Pinto Fonseca 

Representantes dos coordenadores: 

Tânia Aparecida Ferreira Hanke 

Daniel Mendes Barbosa 

Anderson Baptista Leite 

Representantes discentes: 

Álisson Magela Moreira Damaceno 

Paulo César Machado Resende 

Emily Alves de Miranda 

Representantes do Setor Técnico-administrativo 

Neusa Maria Teixeira 

Daniel de Oliveira Capanema 

Renata Crescência de Abreu Silva Santana 

Período de mandato da CPA: 1 ano, sendo permitida a recondução. 

Ato de designação da atual CPA / FAPAM: 06 de março de 2012 
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II- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A autoavaliação das instituições de ensino superior é ainda recente no Brasil. Em 
outros países, ela já existe há mais tempo e coexiste com a avaliação de outras 
instituições, como indústrias, empresas, entidades filantrópicas e as mais diversas 

associações.  

Estudiosos do ensino superior, no país, afirmam que, se em décadas passadas 
este nível de ensino, a Educação Superior, vivia uma crise de expansão, de quantidade, 
na última década, às portas do novo milênio, começou-se a vivenciar uma preocupação 
maior, que perdura até hoje: iniciava-se uma nova crise, uma crise de qualidade. 
Proliferaram-se cursos superiores, pelo país afora, convivendo com a inexistência de um 
sistema avaliativo efetivo, que aferisse a seriedade e a qualidade na condução de tais 

cursos.  

Refletindo sobre estes questionamentos, percebe-se que, numa situação ideal para 
o país, expansão e qualidade são pressupostos que não podem se separar, mas têm que 
estar articulados, dentro da educação superior.  
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Antes das metas numéricas, o importante é que seja uma expansão balizada dentro de um critério 
de qualidade. Não basta crescer a qualquer custo, é importante crescer com uma política afirmativa na 
direção do crescimento, tanto no setor público, quanto no privado, desde que o critério de qualidade seja 

garantido. É importante crescer com qualidade e é importante, também, que nesse processo se promova a 

inclusão social, através da educação. (MOTA, Ronaldo/ 2007)  

Na busca de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, a educação 
superior brasileira deparou-se com uma urgente necessidade: implantar e cultivar uma 

cultura de avaliação. Esta necessidade não acontece apenas em atendimento às 
exigências das novas leis que regem o ensino superior do país, depois da implantação do 
Sistema Nacional do Ensino Superior – Sinaes, para fins de regulação do ensino superior. 
A avaliação institucional faz-se necessária para que se possa alcançar a qualidade que se 
almeja para os futuros profissionais graduados.  

Assim, em 14 de abri de 2004, acontece a promulgação da Lei 10.861, que instituiu 
o Sinaes, tendo seus procedimentos regulamentados pelo Decreto 5.773, de 09 de maio 

de 2006, que trata das competências da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior – Conaes – e dos instrumentos avaliativos, no âmbito de cada Instituição de 
Educação Superior - IES.  

Em 2004, em atendimento ao Sinaes, a Faculdade de Pará de Minas 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 Instituição e conduziu todo o processo, desde o seu primeiro ciclo 
avaliativo, segundo as determinações da Conaes, órgão de coordenação e supervisão do 
Sinaes.  

Após terminar o relatório final do último ciclo avaliativo e enviá-lo aos setores 
competentes do Ministério da Educação – MEC, a CPA/FAPAM reuniu-se, por diversas 
vezes, para um balanço crítico pormenorizado das experiências dos últimos anos e 
aperfeiçoamento dos futuros processos avaliativos da IES. 
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A partir daí, a CPA/FAPAM passou a se reunir para discutir novos estudos sobre a 
avaliação da educação superior e sobre formas de divulgação de sua importância para a 

qualidade e a expansão da Instituição, de uma maneira cada vez mais abrangente, 
atingindo toda a comunidade acadêmica desta IES. 

Continuando os trabalhos para a implantação de uma “cultura de avaliação”, dentro 
da Instituição, os primeiros períodos de todos os cursos foram visitados para 
sensibilização, esclarecimentos e conscientização da importância da avaliação 
institucional, aplicando-se os mesmos seminários de sensibilização, preparados nos anos 
anteriores para os períodos mais avançados. Os professores e funcionários recém-

contratados participaram também dos referidos seminários.  

Para a totalidade da comunidade acadêmica foram distribuídos fôlderes 

explicativos, publicadas matérias nos jornais da FAPAM, de circulação interna e externa, 
além de informativos distribuídos nos setores, nos murais da instituição e ainda foram 
atualizadas e disponibilizadas as informações sobre a avaliação institucional, no Site da 
IES. 

Esta conscientização buscou sempre a participação de todos os envolvidos, 
deixando claro que este processo avaliativo não tem caráter punitivo, mas de 
aperfeiçoamento e de aumento da melhoria da qualidade, no fazer educacional da IES e, 
ainda, tornar público, comunicar, à sociedade, em geral, a estrutura de funcionamento da 
Instituição e tudo que ela produz.  

Avaliar é dar valor. A Faculdade de Pará de Minas tomou como lema, em sua 
avaliação institucional, avaliar para conhecer e melhorar, e avaliar para valorizar. Assim 
já, de início, foram preparados os caminhos para que, uma vez se auto-conhecendo, a 
instituição pudesse modificar as fragilidades que seriam descobertas e valorizar as ações 
positivas que são realizadas na IES, considerando-as suas potencialidades, ou seja, 
aquilo que tem de melhor. 
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III - METODOLOGIA 

 

As metodologias aplicadas nos  ciclos avaliativos anteriores foram aperfeiçoadas e 
receberam alguns ajustes, sendo ampliadas, em alguns aspectos que levariam a um 
conhecimento maior dos processos educativos e pedagógicos que ocorrem no cotidiano 

da IES, envolvendo todas as suas atividades fins: o ensino, pesquisa e extensão, de 
forma que se direcionem sempre para a formação profissional e humana dos graduandos. 

Os instrumentos avaliativos foram selecionados e estruturados pela CPA/FAPAM, 
em conjunto com a Diretoria da IES, que organizou todo um sistema de coleta de 
informações, que poderiam apresentar claramente o dia a dia de trabalho da IES e de 
seus cursos. 

Em primeiro lugar, foram estudados os principais documentos da instituição, seu 
Regimento Geral, o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, com as modificações e aditamentos que receberam. Esta leitura mostrou o 
universo institucional, com suas linhas de ação, preparando a equipe para a análise de 
cada curso, em particular.  
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Em seguida, foi realizado um quadro de leitura dos Projetos Pedagógicos de cada 
curso, que foram discutidos e analisados, juntamente com os coordenadores pedagógicos 

e de cursos. 

Foram realizadas visitas a todos os setores da instituição e realizadas entrevistas 

com os coordenadores de áreas administrativas e pedagógicas, relacionadas às principais 
dimensões da educação superior: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Definiu-se em trabalhar por amostragem, privilegiando os métodos qualitativos, na 
aplicação de questionários para a comunidade acadêmica, em sua totalidade (corpo 

docente, discente e técnico-administrativo), com o cuidado de se organizarem grupos 
amostrais que não comprometessem a realidade institucional.  

Os questionários de avaliação on line foram disponibilizados, para professores e 
alunos durante dois meses. 

Dentro de cada curso, foram criadas sub-comissões voluntárias, lideradas pelos 
coordenadores de curso, que foram fundamentais na elaboração, aplicação e análise dos 
instrumentos de avaliação, para os professores e alunos.  

Todas as dimensões analisadas tiveram uma representatividade significativa, 
sintonizadas com o momento vivido pela instituição e que permitiram analisar o todo 

institucional, deixando clara a essência do cotidiano acadêmico e, dando, também, uma 
visão clara das potencialidades e fragilidades, das ações educativas que a IES oferece. 

No tocante à comunicação com a sociedade civil, a FAPAM mantém contato 
constante com as autoridades, prefeituras e diversas instituições da região. A IES 
mantém, ainda, contato, com grande parte de seus egressos, formados na última década 
e, ainda, cerca de sessenta egressos, formados entre os anos de 1995 e 2000. Estes 
contatos são realizados através do envio de correspondências e de publicações da IES, 
visitas a vários setores e instituições da região e, ainda, recebimento de todos os 
segmentos da sociedade, dentro do Campus FAPAM. 
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A participação da comunidade acadêmica da FAPAM para responderem os 
questionários de avaliação dos cursos e da IES, bem como em outros instrumentos 

avaliativos é voluntária. Isto permite que se tenha a participação de membros 
selecionados da comunidade acadêmica, que são considerados alunos e professores 

responsáveis e preocupados com a qualidade e melhoria dos serviços educacionais da 
Instituição.  

Portanto, neste modelo de avaliação, adotado em 2012, privilegiou-se, como já foi 
colocado, os métodos qualitativos, para que a CPA/FAPAM, juntamente com a Diretoria 
pedagógica da IES, conseguissem uma análise mais aprofundada dos setores 

acadêmicos, para a agilização do processo avaliativo institucional, sem que fossem 
perdidas as características fundamentais da identidade da IES.  
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IV- DESENVOLVIMENTO 

 

Dentro do ensino superior, o trabalho com o conhecimento é o seu objeto e a sua 
finalidade. A construção deste conhecimento, no universo dos graduandos, nutre-se do 

conhecimento científico, mas não pode desvincular-se da realidade social cotidiana. Esta 
construção deverá estar vinculada à aquisição, produção e difusão do saber, em cada 

área do conhecimento.  

Portanto, a formação profissional do graduado está alicerçada na aquisição do 

conhecimento, atrelado ao desenvolvimento de competências e habilidades, tendo como 
finalidade última a formação integral do profissional e do cidadão. 

A autoavaliação da Faculdade de Pará de Minas procurou construir um processo 
avaliativo, com foco em suas atividades fins: o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo 
sempre como objetivo a formação integral do aluno. Descrevemos, no presente relatório, 

o estudo apurado da realidade institucional da IES, inserida nas dez dimensões previstas 
na lei que instituiu o Sinaes. Junto a cada dimensão analisada, apontamos as 
potencialidades da IES, como características a serem conservadas e ampliadas e, 
também, as fragilidades, pontos fracos que merecerão uma correção de rumos, tendo em 
vista ser também esta uma das grandes finalidades de todo esse processo avaliativo. 
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DIMENSÕES INSTITUCIONAIS AVALIADAS 

 

1ª DIMENSÃO – Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Ao serem estudados e analisados, os documentos da Faculdade de Pará de Minas 
apontaram para uma direção principal: todos foram construídos para aferir qualidade e 

pertinência às ações da FAPAM. 

O Projeto Pedagógico Institucional é o documento norteador do trabalho 

acadêmico, desenvolvido pela FAPAM, em sintonia com os objetivos de cada curso que a 
IES oferece e, também, com os outros serviços educacionais que realiza. Assim, 
percebeu-se, dentro dele, a constante procura da instituição, por tudo que propicie 
qualidade aos cursos oferecidos, através das diretrizes pedagógicas centrais que 
culminam em: 

a) Dedicar uma atenção especial aos projetos pedagógicos dos cursos, com todos os 
referenciais curriculares que qualificarão cada um deles.  
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b) Observar com rigor a contratação docente, buscando o bom desempenho de cada 
professor, dentro da disciplina que ministra e conseguindo, assim, um corpo docente bem 

titulado em cada curso. 

c) Pesquisa e extensão articuladas à realidade onde se encontra inserida a instituição, 

contribuindo e promovendo o desenvolvimento regional. 

d) Corpo discente sendo bem conduzido, para que a formação continuada que recebe, 
capacite-o gradativamente e cada vez mais a um melhor desempenho acadêmico.  

Com esta conduta objetiva-se alcançar o que está claramente expresso no Projeto 

Pedagógico Institucional da IES: “o desenvolvimento do indivíduo, de tal forma que ele, 
dotado de uma visão crítica e de competência e conscientização política, possa exercer 

com eficiência a cidadania”. (Projeto Político Pedagógico Institucional – Faculdade de 
Pará de Minas – FAPAM - 2011/2015).  

A missão da Faculdade de Pará de Minas norteia sua visão, os valores, e os 
objetivos institucionais, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, para o ensino superior, missão esta claramente expressa no referido 

Documento: 

A FAPAM – Faculdade de Pará de Minas – tem como missão possibilitar a promoção humana por 

intermédio da produção e da transmissão de conhecimento, pelo fomento à cultura e ao progresso 
científico, para assim contribuir com o desenvolvimento da humanidade. O cumprimento desta missão 
garantirá aos graduados uma vantagem competitiva no mercado de trabalho, formando profissionais 

críticos, criativos, empreendedores e com consciência ética e profissional. (Projeto Político 
Pedagógico Institucional – Faculdade de Pará de Minas – 2010/2013). 

A CPA/FAPAM, em conjunto com a Diretoria da IES, concluiu que os pressupostos 
teóricos e metodológicos, contidos no Projeto Político Pedagógico Institucional, da IES, 
dão ênfase, tanto à formação técnico-científica, quanto à formação política e humana, 

cuidando da educação integral de seu aluno, como profissional e cidadão que atuará na 
sociedade brasileira.  
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O Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI – da Faculdade de Pará de Minas 
foi construído com uma visão prospectiva do futuro da Instituição, alicerçada em seu 

potencial e em sua realidade e, muitas vezes, vem cumprindo algumas das metas 
traçadas, antes mesmo das datas previstas. Ao realizar estas metas, a instituição tem 

ultrapassado as propostas, aprimorando-as durante a sua execução. 

Seguindo propostas do documento para a estrutura física da IES, foram 
aproveitadas novas salas e trabalhado o reaproveitamento de bons espaços do Campus, 
que se encontravam ociosos. Alguns destes espaços foram colocados à disposição da 
sociedade civil e geraram importantes parcerias que contribuirão com o crescimento da 

FAPAM e de outros setores da sociedade regional. 

O atual PDI da FAPAM privilegiou o desenvolvimento de estruturas relacionadas ao 

contingente humano da instituição, buscando a excelência acadêmica, através da 
promoção humana. 

Assim, continuam sendo conduzidos o Programa de Apoio ao Docente – Proad e o 
Programa de Apoio ao Pessoal Técnico-Administrativo, através do qual são 
disponibilizados recursos para capacitação, em cursos de nível técnico e de pós-
graduação.  

Em 2012, a instituição conseguiu manter a titulação de seu corpo docente com 
52,2% de mestres, 5,6% de doutores, perfazendo um total de quase 58% de professores 
com titulação stricto sensu e 42% de professores especialistas na área da disciplina que 

ministram. 

O alocamento de recursos para a extensão e a iniciação científica aumentou 

significativamente. Podemos destacar o convênio internacional da IES com a 
Universidade de Ávila, propiciando aos alunos, professores e funcionários mais um 
recurso para o enriquecimento de seus currículos e a sua progressão acadêmica.  

A reestruturação do Plano de Cargos e Salários, proposta presente dentro do PDI, 

foi realizada, com excelentes profissionais da área contábil e administrativa trabalhando 
em sua execução. Estes profissionais construíram um Plano de Cargos e Salários, para a 
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FAPAM, que promove a progressão docente e técnico-adminstrativa dos seus 
funcionários. 

  Suportes adequados para viabilizar a qualidade dos cursos oferecidos, também são 
criados constantemente, cumprindo as diretrizes claramente expressas no documento:  

Diretriz : 

Criar condições de integração entre os diferentes campos de conhecimento dos cursos oferecidos, 
de tal maneira que haja solidariedade, empenho comum e participação, para a realização de programas que 
transcendam o âmbito das matérias, disciplinas ou módulos dos cursos, enriquecendo, diversificando e 

flexibilizando a oferta educacional para responder às demandas educacionais do futuro, estruturando níveis 
educacionais progressivos e adequados às variadas necessidades e interesses profissionais e culturais das 

pessoas e às mudanças requeridas pelo mercado da região. (Faculdade de Pará de Minas – Projeto 

de Desenvolvimento Institucional – PDI – 2011/2015). 

Procurando realizar um estudo amplo, a Comissão de Avaliação Institucional – 

CPA/FAPAM voltou sua atenção para o Regimento Geral da IES, seu documento mais 
antigo e primário, que contém a organização administrativa, didático-pedagógica e os 
dispositivos disciplinares da Instituição. Este documento, aprovado pelo MEC e vigente na 

IES desde 1998, está sendo reelaborado, para atualização de dados e propostas 
pedagógicas condizentes com os novos cursos e com o crescimento que a FAPAM 

conquistou na última década.  

Finalizado este quadro de leitura dos documentos da IES, a equipe de estudos de 

avaliação institucional, analisou os Projetos Pedagógicos de cada curso, em particular. Os 
reflexos desta análise aparecerão em vários momentos deste relatório, pois nas outras 
dimensões aqui explicitadas, serão tratados diversos aspectos dos cursos oferecidos, em 

consonância com os seus respectivos projetos.  
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2ª DIMENSÃO – Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

2.1 – O Ensino 

As propostas pedagógicas de cada curso de uma instituição de ensino superior 
devem direcionar caminhos a serem trilhados, que conduzam à formação do profissional, 
com as competências e habilidades inerentes a sua formação específica. Um curso 

superior avança em sua qualidade, quando possui um Projeto Pedagógico bem 
construído e planejado e executado concretamente no seu cotidiano acadêmico. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação precisam ser elaborados, 
demonstrando a pertinência das ações planejadas a serem desenvolvidas dentro do 
curso, que deverão traçar o perfil desejado para o egresso, como profissional e como 
cidadão.  

Os Projetos Pedagógicos dos cursos da Faculdade de Pará de Minas foram 
estruturados dentro destas exigências, o que contribuiu para a sua execução e vivência, 
dentro do cotidiano acadêmico.  

As conquistas profissionais de muitos dos egressos da FAPAM e o êxito 
conseguido pelos cursos, através dos alunos participantes do Enade, vêm comprovando a 

seriedade com que são conduzidos os cursos da IES e a qualidade de sua estruturação. 
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Ao participarem do Enade, os cursos da Instituição vêm conseguindo conceito máximo no 
Índice de Diferença no Desempenho Alcançado, um dos referenciais avaliados. Alunos 

egressos brilham em diversos setores da sociedade e  podemos citar dezenas deles que 
são aprovados em concursos públicos, selecionados por indústrias e empresas diversas, 

selecionados para cursos de pós-graduação stricto sensu e para fazerem parte de grupos 
de pesquisa em diversas universidades do país. 

  A Faculdade de Pará de Minas busca qualidade para seus cursos, articulando o 
seu fazer pedagógico em torno de três eixos principais: 

a) Projeto Pedagógico bem conduzido, norteador do trabalho dos professores e dos 
coordenadores. 

b) Corpo docente bem titulado. Professor demonstrando um bom desempenho, na área 
de saber da disciplina que ministra. 

c) Desenvolvimento constante do corpo discente, dotando o aluno novato, 
gradativamente, de pré-requisitos que o capacitem a um melhor trabalho acadêmico. 

 

Pontos de excelência e pontos a serem aperfeiçoados, no sistema de ensino 

Em uma avaliação bem conduzida vem à tona, com melhor discernimento, o modo 
de condução das várias atividades acadêmicas, com as características didático-

pedagógicas, que lhe são inerentes. 

Através dos diversos instrumentos avaliativos utilizados, a equipe de trabalho da 

CPA/FAPAM constatou que a avaliação das disciplinas, de cada curso, necessita de 
melhor adequação, para a formação das competências e habilidades do graduando. 
Constatou-se que as exigências, no tocante à aquisição do saber teórico, são grandes e 

devem continuar. Contudo, o processo avaliativo de cada curso deve ser revisto, para se 
evitar um ensino exageradamente conteudista, em detrimento do estímulo à criatividade 

do aluno e ao desenvolvimento das competências e habilidades, inerentes a sua área 
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profissional. Este modelo teórico-conteudista, tão combatido por grandes nomes, 
estudiosos da educação brasileira, não contribui para a formação do perfil ideal, do 

profissional que a sociedade atual exige. 

Nas respostas aos questionários, aplicados aos grupos amostrais, representativos 

do corpo docente e discente, foi um pedido recorrente: que as coordenações dos cursos 
revissem o sistema avaliativo da IES. 

As coordenadorias de todos os cursos da FAPAM, aliadas à diretoria e aos setores  
pedagógicos, estão se reunindo e construindo novos processos, adequados a cada curso 

e a cada disciplina particularmente. Nas novas propostas adotadas, os professores 
poderão aplicar práticas avaliativas que considerarem adequadas à aprendizagem das 
disciplinas que ministram. Consideramos que os novos caminhos avaliativos, dos cursos 
da Faculdade de Pará de Minas, irão contribuir para a formação ideal do egresso que irá 
atuar no mercado profissional atual. 

Outro ponto detectado e que requer uma intervenção mais imediata é a falta de 
contato dos professores de cada curso, para as discussões sobre a condução do mesmo, 
no cumprimento das propostas do projeto pedagógico de cada um, discussões estas 
essenciais para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

A implantação do Núcleo Docente Estruturante – NDE - em cada curso da IES, vem 
trazendo novas propostas de ação para o Colegiado de cada curso. Foi planejado um 
calendário adequado de reuniões, cujas pautas têm colocado discussões de melhorias 

para os projetos pedagógicos dos cursos, implantação de grupos de estudos e pesquisas, 
sugestões de cursos de aperfeiçoamento, etc. 

Estas novas medidas, tanto na reestruturação do processo avaliativo de cada 
curso, como numa maior integração do NDE com o seu colegiado, abrirão as portas para 
a condução de um ensino superior qualificado e interdisciplinar, em sua realidade 
cotidiana. 

Nas primeiras reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES, tendo 
como pauta os assuntos acima descritos, já constatou-se que, ao se buscarem melhores 
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caminhos para as fragilidades detectadas, consequentemente estaremos caminhando, 
também, para uma maior convivência entre as áreas de saber, dos cursos oferecidos pela 

Instituição.  

A condução de um ensino transdisciplinar, superando a excessiva 

compartimentalização do conhecimento e promovendo o diálogo entre as áreas de saber 
oferecidas, tornou-se uma das próximas metas da IES, que, em acordo com sua missão, 
pretende o desenvolvimento integral da pessoa humana, cultivando a sua formação 
humanística, para o pleno exercício da cidadania.  

 

2.2- A Extensão  

A Educação Superior está sempre em busca da indissociabilidade entre o ensino, a 
pesquisa e a extensão, dentro da prática educativa, pois o ensino superior não pode 
distanciar-se das necessidades do mundo e de sua realidade social. Ao contrário, a busca 
de soluções para os problemas pós-modernos, deve ser uma procura constante para as 
instituições de ensino superior. 

O Centro de Extensão da Faculdade de Pará de Minas – Cefapam – conduz duas 
linhas de ação: Projetos de Ensino e Projetos Sociais. 

2.2.1- Projetos de Ensino 

Projetos de Ensino são os cursos de extensão vinculados às disciplinas dos 
diversos cursos da Faculdade de Pará de Minas e, assim, atendem prioritariamente aos 
interesses das várias graduações.  Em seguida, busca atender também as aspirações do 

setor técnico-administrativo e da sociedade externa. 

Em parceria com o Programa de Acompanhamento ao Discente e procurando 

auxiliar a vida acadêmica do aluno, são oferecidos serviços de monitoria, cursos de 
complementação, reposição de disciplinas e cursos de nivelamento. 
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Ao longo do ano, o Centro de Extensão oferece diversos eventos como simpósios, 
palestras, mini-cursos, seminários, etc, abertos à sociedade externa e que vêm 

contribuindo para o desenvolvimento educacional e cultural, da comunidade acadêmica e 
da sociedade regional. 

Elencamos abaixo, os principais trabalhos realizados no período analisado, 
desenvolvidos dentro do Centro de Extensão da FAPAM: 

 

 Projeto Quem Precisa Não Pode Esperar – Campanha de Doação de Sangue – 

desenvolvida pelos Cursos de Administração e Enfermagem da FAPAM, em 
parceria com o Hemominas. O projeto existe desde 2005 e beneficia o Hospital 

Nossa Senhora da Conceição, que atende à população de várias cidades do 
centro-oeste mineiro. A Campanha tem conseguido abastecer as reservas do 
Banco de Sangue do referido hospital e, na campanha de 2012, foram coletadas 
180 bolsas de sangue. 

 Fórum Mineiro de Administração – Evento anual desenvolvido pelo curso de 
Administração, em parceria com o Conselho Regional de Administração, cuja 
representatividade da região em torno a Pará de Minas tem sede no Campus 
FAPAM. O Fórum de 2012 contou também com a parceria da Associação 
Comercial e Industrial de Pará de Minas. Participam do evento alunos e 
professores do Curso de Administração da FAPAM e de outras IES, além de 
profissionais convidados de toda a região. 

 Projeto Vagalume: mais luz para os olhos dos leitores – Desenvolvido pelo Curso 
de Letras, o projeto existe desde abril de 2004 e arrecada livros que são doados às 

bibliotecas das Escolas Públicas. Nos últimos quatro anos foram beneficiadas, 
entre outras, as seguintes escolas e entidades: Escola Municipal D. Orozina 
Mendonça, Projeto Bola de Gude, Escola Municipal D. Cotinha e Escola Estadual 

Ademar de Melo, Escola Municipal Mércia Maria Chaves. 
 Seminário do Meio Ambiente – Desenvolvido por alunos e professores do curso de 

Ciências Biológicas, o seminário é aberto à participação dos outros cursos da IES e 
a professores e profissionais interessados, da sociedade em geral. O diferencial, 
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dentro deste evento, está no fato de serem oferecidos oficinas e cursos práticos de 
cuidados com o Meio Ambiente. Em 2012, aconteceram palestras sobre a 

importância da Educação ambiental em todos os níveis de escolaridade. 
 Curso de Libras, Como Elaborar Monografias e Curso Básico de Uso da 

Calculadora HP– Dentre todos os cursos oferecidos pelo Centro de Extensão da 
Instituição, foram estes o de maior procura, pelos alunos da IES. Oferecido por 
diversas vezes, durante os três últimos  anos, constatou-se que as novas 

exigências acadêmicas, voltadas para a qualidade do ensino superior, como 
Trabalhos de Conclusão de Cursos, publicação de Artigos Científicos, confecção 
de Projetos de Pesquisa e preparação para futuros cursos de pós-graduação, 
motivaram esta grande procura. 

 Mostra de Profissões da FAPAM – Semana anual em que a FAPAM recebe alunos 
do Ensino Médio de toda a região, para conhecerem seus cursos de graduação e 
os outros serviços educacionais oferecidos pela IES. 

 Dia V – Dia do Voluntário – Parceria entre a FAPAM, o Senai, a siderúrgica 
Alterosa e a Escola Profissionalizante Dr. Celso Charuri. A FAPAM organizou 
diversos Comitês de atendimento assistencial e a Escola Dr. Celso Charuri, do 
Senai, mapeou os bairros necessitados de atendimento na área. Foram 
organizados Comitês de Saúde e Educação Nutricional (Cursos de Enfermagem e 
Nutrição), Economia Doméstica e Primeiro Emprego (Cursos de Administração e 

Matemática), Educação Ambiental (Curso de Ciências Biológicas), Incentivo à 
leitura (Curso de Letras) e Valorização da Identidade (Curso de Direito). 

 Projeto Aprendiz Legal  – Parceria entre a FAPAM e a Rede Cidadã de Belo 

Horizonte, o projeto oferece o “Curso de Formação Profissional” e é destinado a 
adolescentes e jovens, maiores de 16 anos, que tenham concluído, ou estejam 

cursando o Ensino Médio. A freqüência à Escola é obrigatória para que o aluno 
participe do Projeto. Os jovens que participam do Projeto e já estão trabalhando 
têm a autorização das empresas para participarem do Curso, que acontece uma 
vez por semana, no Campus FAPAM. O Projeto teve início em 2011 com sessenta 
alunos, continuou se expandindo em 2012 e conta atualmente com 160 alunos, em 
sua maioria já empregados.  
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 Feira de Agronegócio – Conduzida pelo curso de Agronegócio e realizada em 
parceria com diversas instituições e empresas rurais, a Feira aconteceu durante 

três dias e trouxe centenas de visitantes ao Campus FAPAM. Durante a Feira 
foram realizados diversos negócios que beneficiam o produtor rural. Diversas 

empresas parceiras já confirmaram sua presença na Feira de Agronegócio de 
2013. 

 Semanas Acadêmicas dos Cursos de Graduação – Todos os cursos de graduação 

da Faculdade de Pará de Minas, desenvolvem uma Semana Acadêmica Anual, 
onde são expostos os principais trabalhos desenvolvidos dentro dos cursos, 
contribuindo com a difusão dos conhecimentos que a instituição adquire e produz. 
Os diversos eventos da semana são abertos à visitação e participação da 
sociedade civil. 

 Simpósio de Educação – Evento anual organizado pelos cursos de Licenciatura da 
FAPAM (Pedagogia, Letras, Matemática e Ciências Biológicas). Durante três dias, 
são realizados apresentações de estudos, mesas redondas e palestras ministradas 
por importantes personalidades da educação regional. 

2.2.2 – Projetos sociais 
Considerando um dos papéis fundamentais da extensão universitária a 

contribuição com a evolução social, notadamente das camadas mais carentes da 
população, a Faculdade de Pará de Minas vem mantendo cursos sociais, em 
caráter permanente. Estes cursos já beneficiaram centenas de pessoas, em sua 
maioria jovens e adolescentes. Citamos, abaixo, dois exemplos bastante 
significativos dos Projetos Sociais da FAPAM.  
 
° Infacto – Informática FAPAM para o Crescimento de Todos – Cursos de 
Informática gratuitos, oferecidos para a sociedade em geral, com turmas de jovens 
e adultos e, mais recentemente, turmas de alunos da terceira idade. O projeto 

existe a uma década e contribui com a inclusão digital de boa parcela dos jovens 
da cidade onde se encontra a IES e de seus distritos. Em 2012, foram beneficiados 
120 alunos. 
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 Cozinha Brasil – Projeto itinerante do Governo Federal, que visita as cidades do 
país, ensinando a boa alimentação, o cultivo de hortas caseiras e o aproveitamento 

de sobras, com a utilização de recursos simples e baratos, ao alcance de qualquer 
brasileiro. O trailler, que se transforma em uma escola, com sala de aula e cozinha, 

instala-se no Campus FAPAM e donas de casa de Pará de Minas e dos povoados 
em torno ao Campus participam do curso. 

    

Os trabalhos acadêmicos realizados através do Centro de Extensão, em 2012, 
apresentaram o seguinte resultado, em dados numéricos: 

- Palestras: 39 
- Cursos de extensão, simpósios, seminários, mesas redondas, encontros 

oficinas, congressos e semanas acadêmicas: 46 
- Visitas técnicas: 26 
- Cursos de nivelamento e monitoria: 02 
- Ações sociais: 05 
- Lançamento de Livro e Revista Acadêmica: 03 

 
 

Pontos aperfeiçoados - do Centro de Extensão 
 

Nos questionários de autoavaliação aplicados, em anos anteriores, grande parte 
dos respondentes de todos os setores da instituição (corpo discente, docente e técnico-
administrativo) queixou-se da falta de oportunidades de participação em cursos 

extensionistas e demais eventos oferecidos dentro do Campus. Foi detectado que 
contribui, para esta queixa, a falta de comunicação interna e de divulgação das atividades 

extensionistas intra-muros. 
Em resposta a esta reivindicação, desde 2009 foram intensificados os meios de 

comunicação interna. Foram colocados televisores em vários pontos do Campus, onde 
são divulgados os eventos. Os eventos são divulgados também em murais das salas de 
aula e de diversas áreas da Instituição, nos setores, no site institucional, e são divulgados 
também pelos próprios professores e alunos. Na página principal do site é colocada a 
agenda de eventos mensais.  
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Ponto de excelência – Centro de Extensão 

Em uma instituição de ensino superior, as ações extensionistas dão qualidade ao 
cotidiano acadêmico. A Faculdade de Pará de Minas vem expandindo a sua extensão, de 

maneira tal que os integrantes diretos da IES são os primeiros a se beneficiarem dela.  
Em 2012, ampliaram-se os eventos educativos e culturais oferecidos aos sábados, 

o que aumentou a participação dos alunos e funcionários nas realizações acadêmicas da 

IES.  
A participação em Congressos, Simpósios e a realização de parcerias também 

cresceram significativamente. Citamos o importante Convênio da FAPAM com a 
Universidade de Ávila (Espanha) que gerou um importante intercâmbio entre as duas 
Instituições. Pelo Convênio, alunos, professores e funcionários da FAPAM podem 
participar de cursos e demais programas educativos e profissionais daquela Universidade. 
 

2.3 –  Pesquisa e iniciação científica 
 

No atual sistema de ensino superior brasileiro, fazer pesquisa ainda está ligado a 
uma parcela restrita de instituições. A produção do conhecimento requer formas de 
organização do processo, que representa um alto custo para as IES.  

As grandes universidades dispõem de recursos governamentais de fomento à 

pesquisa, aos quais os Centros Universitários e as Faculdades isoladas não têm acesso. 
Dentro destas últimas, a pesquisa é feita com recursos próprios, reservados com grande 
esforço, dentro do planejamento orçamentário das instituições. 

Em faculdades de menor porte, como é o caso da FAPAM, a ênfase do setor de 
pesquisa é colocada dentro da iniciação científica, pois trabalha-se, sobretudo, com 

cursos de graduação. A instituição possui um Núcleo de Pesquisa – Nupe, com critérios 
próprios para a aceitação de projetos científicos. Para esta aceitação, dois fatores 
considerados principais são analisados:  
1º – A qualidade do projeto apresentado.  
2º - A necessidade da pesquisa no contexto social da região, do estado e do país. 

A análise destes fatores é importante, pois são observados a pertinência dos 
estudos realizados e seu aproveitamento no contexto social, contribuindo para a evolução 
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da região e do Estado. Seguem, abaixo, as principais pesquisas de iniciação científica 
realizadas na Faculdade de Pará de Minas, em 2012. 

 
Projetos de Iniciação Científica – NUPE FAPAM – Ano: 2012 

PROJETO 

 
CURSO 

DATA  
APROVAÇÃO 

DATA DE  
TÉRMINO  

PROFESSOR ORIENTADOR  
 ALUNO  

ÁGUA: A OMISSÃO DO ESTADO COM DIAMANTE AZUL 
DO SÉCULO XXI 

 
Direito 05/06/2012 05/07/2013 GERALDO LOURENÇO LEITE ADRIANA ROCHA 

UM ESTUDO DOS ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS NA 
COMARCA DE PARÁ DE MINAS 
 

Direito 

05/05/2012 05/06/2013 ANA PAULA SANTOS DINIZ ORLEI REZENDE MOREIRA 

A QUESTÃO DOS BRASIGUAIOS E SEU VINCULO 
TRABALHISTA COM A HIDRELÉTRICA DE ITAIPU 
 

Direito 

10/09/2012 10/10/2013 

GRACIANE RAFISA SALIBA 
GIOVANE LOPES CANÇADO 
MENDONÇA 
MARCIA PEREIRA COSTA 

ISABELLA CRISTINA SOUZA  
RIBEIRO 

A CONTRIBUIÇÃO  DO PENSAMENTO IMMANUEL KANT 
NA FORMAÇÃO DO OPERADOR DO DIREITO: UM 
PARALELO ENTRE A CONDUTA E A CONSCIÊNCIA DO 
INDIVÍDUO, NUMA ANÁLISE DA EVOLUÇÃO SOCIAL E 
DO DIREITO 

 
 
 
 
 
 
Direito 20/09/2012 20/10/2013 GEOVÁ NEPOMUCENO MOTA JUNIA DE FARIA  

APLICABILIDADE DA LEI TRABALHISTA NO ESPAÇO 

Direito 

10/08/2012 10/09/2013 
GRACIANE RAFISA SALIBA 
LEONARDO TIBO 

HELENA OLIVEIRA DINIZ 
LEONARDO SILVA LEITE 

A QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS 
Direito 

25/10/2011 25/11/2012 FABRICIO VEIGA COSTA  DAVI DE PAULA ALVES 

ANÁLISE DAS QUESTÕES JURÍDICAS QUE 
ENVOLV ERAM O TOMBAMENTO DO ASILO PADRE 
JOSÉ PEREIRA COELHO 

 
 
 
 
Direito 

15/05/2012 15/06/2013 CID CAPOBIANGO SOARES 

PRISCILLA M ARA BARBOSA FERNANDES 
VIANA 
CRISTINA MARIA ARAUJO MUSSOLINE 

FILOSOFIA E MATEMÁTICA: O CONHECIM ENTO A 
CAMINHO DA APRENDIZAGEM 

 
M atemática 

05/06/2012 05/07/2013 

GEOVÁ NEPOMUCENO MOTA 
DANIELA ALVES SILVEIRA 
MOURA 

 JULIO CÉSAR DE CARVALHO JR.  
RAMON EDMILSON DO CARMO 

ANÁLISE DA ACIDEZ DO AZEITE DE OLIVA CONSUMIDO 
NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS 

 
 
 
Nutrição 22/06/2011 22/07/2012 HELEN CRISTINA CARVALHO  

ADRIANA AP. SOUZA 
AMANDA ALMEIDA SILVA 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE MEL CONSUMIDO NO 
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS 

 
 
 
Nutrição 20/10/2011 20/11/2012 ISABELLA CANÇADO  SAMUEL MEIRELES 

A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 
SURDOS 

 
 
 
Pedagogia 06/09/2012 06/10/2013 GEOVÁ NEPOMUCENO MOTA 

MARIELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
GRAZIELA SEBASTIANA GONÇALVES 
ESTEVES 
 

ANÁLISE CRÍTICO-CONSTITUCIONAL DAS SOLUÇÕES 
DE CONTROVÉRSIAS NO MERCOSUL DIANTE DA 
CRIAÇÃO DE UM TRIBUNAL SUPRANACIONAL 

 
 
 
 
Direito 01/03/2012 01/04/2013 GRACIANE RAFISA SALIBA 

ALISSON MAGELA MOREIRA 
DAMASCENO  

ACESSO À JUSTIÇA COMO PRINCÍPIO 
TRANSFORMADOR DA REALIDADE SOCIAL 

 
 
Direito  20/11/2012 20/12/2013 ANA PAULA SANTOS DINIZ JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS 

O DESENHO ENQUANTO FORMA DE MANIFESTAÇÃO 
DAS EMOÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
Pedagogia 26/11/2012 26/12/2013 

 
NATHALIA SCORALICK LEMPKE 
  ROSANA MARIA DE JESUS 

ACESSO À JUSTIÇA COMO MÉTODO DE P ENSAMENTO 
Pedagogia 

27/11/2012 27/12/2013 ANA PAULA SANTOS DINIZ ALDO MATOS M ELO JR. 
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 Paulo Ricardo Diniz Filho DINIZ FILHO, P. R. . INSULAMENTO OU 
ISOLAMENTO? A ARTICULAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES NO 
ÂMBITO DO GOVERNO FEDERAL (2000 2011). 
Conjuntura Austral, v. 4, p. 70-85, 2013. 

 
 

2.3.1- PROJETOS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
Projeto 1:  

Ecologia e conservação de espécies vegetais ameaçadas de extinção nos campos 
rupestres da Serra do Cipó - MG 

Professor responsável: Deise Tatiane Bueno Miola – Mestre em Ecologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (Bolsa de 2 horas/aulas por mês)  
Alunos participantes: Adriana Moreira de Lima, Dayana Moreira Soares, Elaine Camargos 

Moura e Tamires Cristina Rezende de Faria  
Objetivo do Projeto: Realizar um levantamento sobre a biologia, ecologia populacional, 
habitat e a distribuição de algumas espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, 
dos campos rupestres da Serra do Cipó – MG 
Projeto concluído. 
 
Projeto 2: 
Flora polinífera para Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) na região de Pará de Minas - 
MG. 
Professor orientador: Deise Tatiane Bueno Miola (Bolsa de 2 horas/aulas por mês). 
Aluno responsável: Rafael L. S. Fonseca (Bolsa de 20% de desconto na mensalidade). 
Objetivo do Projeto: Avaliar, através da análise polínica, a contribuição de cada tipo de 
vegetação no fornecimento de pólen para Apis mellifera L. e identificar a flora com 

potencial apícola na região de Pará de Minas. 
Projeto concluído. 

 
 



 

 

28 

2.3.2 - PROJETOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Projeto 1:  
Análise dos impactos que uma alteração do contentor do produto acabado pode causar 

no processo de armazenagem de uma empresa mineradora de Pará de Minas 
Professora orientadora: Annévia Palhares Vieira Diniz Oliveira - Mestre em Finanças 
Estratégicas.  

Aluna responsável: Roseli Sousa Almeida Pereira  
Objetivo do Projeto: Uma empresa mineradora sediada em Pará de Minas, se vê diante 
da necessidade de desenvolver um novo modelo de contentor para armazenagem do 
produto acabado, o qual deverá atender melhor aos clientes e, ao mesmo tempo, reduzir 
os custos da empresa. Diante dessa situação, o presente projeto pretende avaliar os 
impactos que uma alteração do contentor do produto acabado pode causar no processo 
de armazenagem da empresa mineradora em questão.  
Projeto concluído. 
 
Projeto 2:  
Diagnóstico do clima organizacional de uma empresa da área de Laticínios. 
Professora orientadora: Annévia Palhares Vieira Diniz Oliveira - Mestre em Finanças 
Estratégicas. 

Aluna responsável: Maria da Conceição de Melo  
Objetivo do Projeto: Realizar um diagnóstico do clima organizacional de uma empresa de 
laticínios, em Pará de Minas, a fim de criar e oferecer elementos que possam servir de 

base e apoio para ações de desenvolvimento organizacional, humano e competitivo, bem 
como de ferramenta para o setor de Recursos Humanos desta e de outras empresas. 

Projeto concluído. 
 

2.3.5 - PROJETO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
Levantamento dos alunos portadores de hipertensão arterial na Faculdade de Pará de 
Minas. 
Professora orientadora: Marisa Gonçalves Brito Menezes. 
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Alunos participantes: Gleberson Fernando de Faria,  Grasiele Marta Ferreira, Isabel 
Cristina Silva e Amanda Aparecida Lemos. 

Aprovação e início do projeto: 28/10/2010 
Projeto concluído em 2012. 

 
PESQUISA DO CURSO DE LETRAS 
Pesquisa sobre escritores de Pará de Minas, que tenham livros publicados, desde 

a fundação da cidade, até o século atual. 
Objetivo: Conhecer a história e a evolução da literatura mineira tem sido foco de estudos 
de várias universidades do Estado e do país. Os estudos lingüísticos e literários 
contribuem para a preservação e o desenvolvimento da língua e da literatura nacionais e 
para a evolução cultural do povo brasileiro.  
Histórico: A pesquisa foi desenvolvida em parceria com a Academia de Letras de Pará de 
Minas, entidade que deu início à pesquisa e culminou na edição do livro “Pará de Minas 
em tempo de literatura. Ensaios: escritos e escritores”. O livro foi publicado com verba da 
Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, através da “Lei de Incentivo à cultura”, 
pelo  Convênio 3579/0/11, Emenda Parlamentar da Câmara dos Deputados do Estado de 
Minas Gerais, como incentivo à produção e divulgação científica, dentro da Educação 
Superior. 
Início do projeto: 2010 

Projeto concluído: dezembro de 2012 
 
Embora seja uma instituição de pequeno porte, a FAPAM mantém um corpo 

docente atuante, bem titulado e cada docente é bem preparado para a disciplina que 
conduz. Um ensino investigativo é a proposta, contida no Projeto Pedagógico Institucional 

da IES, para seus professores. Dentro desta proposta, ensinar investigando, investigar 
ensinando e ensinar a investigar (FÉRES/1997) são premissas que fazem parte dos 
processos educativos desenvolvidos nas diversas disciplinas, dos cursos da Instituição.  

Os professores desenvolvem projetos, estudos e pesquisas necessários à 
realidade regional. Muitos trabalhos, pequenos projetos, pesquisas de iniciação científica, 
mas de grande importância para os municípios em torno ao Campus, são realizados. 
Entre os trabalhos realizados, além das pesquisas relacionadas acima, podemos citar o 
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mapeamento dos recursos de infra-estrutura, de alguns bairros do município de Pará de 
Minas, solicitado pelas associações de bairro e realizado por alunos da IES. Assim, a 

comunidade acadêmica, da Faculdade de Pará de Minas, partilha e coloca os 
conhecimentos que adquire e produz a serviço da sociedade.  

Citamos abaixo algumas das publicações do corpo docente, no ano de 2012. 
 
 

PROFESSORES – PUBLICAÇÃO NO ANO DE 2012 
 
NOME PUBLICAÇÃO 
Cid Capobiango Soares de Moura MOURA, C. C. S. . Servidor Público: Desconto de 

Contribuição Previdenciária sobre Parcela 
Indenizatória.. Universo Jurídico, v. 01, p. 
www.uj.com.br, 2013.  
 
MOURA, C. C. S. . Lei da mobilidade urbana não 
ajuda Copa no Brasil. Consultor Jurídico (São Paulo. 
Online), v. 1, p. 1-1, 2012.  
 

  
  
Cristina Mara França Pinto Fonseca FONSECA, C. M. F. P. . Revista Digital FAPAM. 

Synthesis, v. 3, p. 1-3, 2012. 
Francisco José Vilas Boas Neto VILAS BÔAS, Francisco . A JUSTIÇA ENTRE 

JOHN RAWLS E JÜRGEN HABERMAS. Revista 
Fonte Universitária, v. 3, p. 1-12, 2012. 

Geová Nepomuceno Mota LIVRO: 
MOTA, Geová Nepomuceno. O fenômeno religioso da 
romaria sob a perspectiva da fé cristã : a romaria ao 
Santuário de Bom Jesus da Lapa. 1. ed. Montes Claros: 
UNIMONTES, 2012. v. 50. 120p . 

Humberto Ferreira de Oliveira Quites Kloos, Helmut ; Quites, Humberto F.O. ; Oliveira, 
Rodrigo CorrÃªa ; LoVerde, Phil ; Gazzinelli, Andrea . 
Rural electrification in Brazil and implications for 
schistosomiasis transmission: a preliminary study in a 
rural community in Minas Gerais State, Brazil. TM & 
IH. Tropical medicine and international health (Print), v. 
17, p. 526-530, 2012. 
 
 
DUTRA, M. S. ; BELA, S. R. ; PEIXOTO-RANGEL, 
A. L. ; FAKIOLA, M. ; CRUZ, A. G. ; GAZZINELLI, 
A. ; QUITES, H. F. ; BAHIA-OLIVEIRA, L. M. G. ; 
PEIXE, R. G. ; CAMPOS, W. R. ; HIGINO-ROCHA, 
A. C. ; MILLER, N. E. ; BLACKWELL, J. M. ; 
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ANTONELLI, L. R. ; GAZZINELLI, R. T. . 
Association of a NOD2 gene polymorphism and Th17 
lymphocytes with presumed ocular toxoplasmosis. The 
Journal of Infectious Diseases, v. 206, p. 1-15, 2012.  

Luciana Brandão Leal Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 
LEAL, L. B. . Cinema e Literatura: Representações Autobiográficas. 
In: Simpósio Internacional de Ensino de Língua Portuguesa, 2012, 
Uberlândia. Anais do SIELP. Uberlândia: EDUFU, 2012. v. 2. 

Luciana Mara Freitas Diniz Capítulos de livros publicados 
 
SANTOS, Marcelo Rodrigues ; BAX, Marcello Peixoto ; DINIZ, 
Luciana Mara Freitas . Sistemas de registro eletrônico de saúde: 
uma reflexão sob a perspectiva de gestão da informação. In: Carlos 
Alberto Gonçalves; Luciana Faluba Damázio. (Org.). DESAFIOS 
DA GESTÃO ESTRATÉGICA EM SERVIÇOS DE SAÚDE. 1ªed.Rio 
de Janeiro: Campus/Elsevier, 2012, v. 1, p. 1-248. 

Márcio Eduardo da Silva Pedrosa Morais 1. MORAIS, M. E. S. P. . A VEDAÇÃO DA DUPLA PUNIÇÃO 
PENAL E O ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO: um ensaio 
sovre a inconstitucionalidade da extraterritorialidade incondicionada 
no ordenamento jurídico brasileiro. Revista juridica (Porto Alegre. 
1953), v. 60, p. 111-128, 2012. 
 
2.MORAIS, M. E. S. P. ; SILVA, C. S. N. . DELINEAMENTOS 
SOBRE O CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO: em busca de uma 
definição terminológica. Revista da Pós-Graduação Newton Paiva, 
v. 5, p. 1-15, 2012. 
 
3.MORAIS, M. E. S. P. . MARXISMO E RECONHECIMENTO:as 
críticas de Axel Honneth à noção de reconhecimento no 
pensamento de Karl Marx. Revista da Pós-Graduação Newton 
Paiva, v. 5, p. 1-8, 2012. 
 
4.MORAIS, M. E. S. P. . UMA INTRODUÇÃO AO INSTITUTO 
JURÍDICO INGLÊS DO TRUST. Revista da Pós-Graduação 
Newton Paiva, v. 1, p. 1-11, 2012. 
 
5.MORAIS, M. E. S. P. . RELIGIÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
o princípio da liberdade religiosa no Estado Constitucional 
Democrático brasileiro. Revista Brasileira de Direito Constitucional 
(versão eletrônica), v. 18, p. 225-242, 2012. 
 
6.MORAIS, M. E. S. P. ; DAMASCENO, A. M. M. . O 
IMPEACHMENT NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 
SynThesis Revista Digital, v. 3, p. 130-137, 2012. 
 
7.MORAIS, M. E. S. P. ; SILVA, C. S. N. . CONSIDERAÇÕES 
SOBRE OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO CONTRATO 
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. SynThesis Revista 
Digital, v. 3, p. 138-145, 2012. 

Cristina Mara França Pinto Fonseca; Flávio Marcus 
da Silva (in) 

Coletânea. Pará de Minas em tempo de Literatura. Ensaios: 
escritos e escritores. 
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Marisa Gonçalves Brito Menezes MENEZES, M. G. B. . A humanização do cuidado no 
pre parto e parto. synthesis, v. 3, p. 24-36, 2012. 

Natália Nunes Scoralick Lempke Artigos aceitos para publicação 
1.FREITAS, E. R. ; BARBOSA, A. J. G. ; SCORALICK -LEMPKE, 
Natália Nunes ; MAGALHAES, N. C. ; VAZ, A. F. C. ; Daret, C. N. ; 
Peres, F. S. ; Carvalho, M. F. . Tarefas de desenvolvimento e 
história de vida de idosos: análise da perspectiva de Havighurst. 
Psicologia: Reflexão e Crítica (UFRGS. Impresso), 2013. 
 
2.SCORALICK-LEMPKE, Natália Nunes ; BARBOSA, A. J. G. ; 
MOTA, M. M. P. E. . Efeitos de um processo de alfabetização em 
informática na cognição de idosos. Psicologia: Reflexão e Crítica 
(UFRGS. Impresso), 2012. 
 
3.Scoralick-Lempke, Natália Nunes ; BARBOSA, A. J. G. . 
Educação e envelhecimento: contribuições da perspectiva Life-
Span. Estudos de Psicologia (PUCCAMP. Impresso), 2012. 

 
Pontos a serem aperfeiçoados - Núcleo de Pesquisa 

 
Os respondentes dos questionários de autoavaliação, representativos do corpo 

discente, deixaram claro seu desejo de maiores oportunidades, para participar de grupos 

de pesquisa, dentro da Instituição. 
Como já foi colocado anteriormente, as pequenas instituições de ensino superior 

não possuem fomentos e incentivos, dos órgãos estatais, para impulsionar sua iniciação 
científica, tendo que trabalhar com recursos próprios. Faz-se necessário, que se busquem 
caminhos de sensibilização dos órgãos públicos e das autoridades governamentais, para 
a criação de leis que fomentem a iniciação científica, dentro das instituições de ensino 
superior de pequeno porte. Muitas vezes, estas pesquisas de pequeno porte, tornam-se 
importantes veios de estudos científicos e vão auxiliar e fazer parte de pesquisas maiores 

em universidades e institutos especializados. 
 

 

Pontos de excelência - Núcleo de Pesquisa e Iniciação Cient ífica  
  

A FAPAM possui alguns egressos, cujas pesquisas foram aproveitadas por 
instituições de todo o país e hoje desenvolvem seus experimentos e estudos, nestes 
institutos, contribuindo com o crescimento da produção científica do país.  
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O aumento das cotas de projetos de pesquisa faz parte dos planos futuros da 
FAPAM. A Faculdade de Pará de Minas possui uma boa infra-estrutura de computação, 

laboratórios e uma biblioteca bem equipada, aparatos indispensáveis para as atividades 
de pesquisa.  

Os coordenadores do setor de pesquisa da IES estão se esforçando por criar 

ambientes favoráveis à pesquisa, nas áreas de conhecimento dos cursos que oferece. A 
IES pretende, progressivamente, ampliar sua atuação na geração e difusão do 
conhecimento e da cultura. 
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3ª DIMENSÃO – Responsabilidade Social  
 

O ensino superior brasileiro, nos últimos dez anos, vem realizando um processo de 
reflexão sobre seu modelo institucional, buscando sua real presença no contexto histórico 
do país. 

Não há como falar da responsabilidade social de uma IES sem avaliar o seu 
relacionamento com os dois contingentes populacionais humanos mais próximos a ela: 

sua comunidade acadêmica e a sociedade que compõe o seu entorno.  
A Faculdade de Pará de Minas dedica uma atenção especial aos bairros da cidade, 

principalmente aqueles que possuem uma população de baixa renda, colocando seu 

potencial de educadora a serviço das classes mais necessitadas de orientações, criando 
condições de sustentabilidade e buscando sempre a promoção humana das famílias. 

O brilhante educador, Milton Santos, em seus discursos, reiterava que “a 
universidade não é lugar de análise do que já existe, simplesmente, e, sim, de construção 
do futuro”. (2006). Uma instituição de educação superior deve manter uma contínua 
atenção ao contexto acadêmico, buscando o alargamento de sua visão, no sentido de 
realizar ações pertinentes, que façam diferença para a constante evolução na qualidade 
de vida, de um número cada vez maior de seres humanos.  
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3.1 - Atendimento às crianças e aos jovens  
A Faculdade de Pará de Minas entende que seu esforço e dedicação para cumprir 

sua missão, conduzindo cursos qualificados e formando profissionais competentes e 
humanizados, tem que passar pelo processo de sensibilização de sua comunidade 

acadêmica, na procura de soluções imediatas, que contribuam com a melhoria de vida da 
sociedade mineira. 

Assim, a FAPAM continua conduzindo o Projeto Infacto – Informática Fapam para o 

Crescimento de todos,  projeto social de inclusão digital, gratuito, aberto à população de 
seu entorno  e, embora atenda a todas as faixas etárias, recebe alunos em sua maioria 
adolescentes e crianças. O Projeto existe desde 2002, completou uma década de 
benefícios a jovens e adolescentes carentes, que além dos cursos de Informática tem a 
oportunidade de freqüentar os vários ambientes de uma Instituição de Ensino Superior, 
utilizando seus laboratórios, salas de aula e demais espaços acadêmicos. 

O curso de Lincenciatura em Matemática mantém um projeto de Reforço Escolar 
em parceria com a Escola Estadual Ângela Maria de Oliveira, mantém o Projeto de 
Reforço Escolar, para os alunos do Ensino Fundamental que apresentam dificuldades 
nesta área. 

Projetos como estes constituem uma grande contribuição, para a evolução da 
educação básica do Estado. Em 2012, foram beneficiados por estes dois projetos cerca 
de 74 adolescentes.  

Outros projetos sociais, que dão uma atenção especial à Educação Básica da região, 
acontecem durante todo o ano e, dentre eles, podemos citar: 

 Aprender na FAPAM – Alunos e professores da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, de escolas da cidade e região, visitam o Campus e seus 
laboratórios, recebendo conhecimentos, contatos com experimentos e orientações 
de alunos e professores da IES. 

 Conheça a FAPAM – Alunos do Ensino Médio vêm ao Campus FAPAM e recebem 

orientações sobre a estrutura do ensino superior, com incentivos para que 
prossigam seus estudos, em qualquer área que escolham. 

 FAPAM de Portas Abertas – Programa que abriga atividades diversas, como o 

oferecimento de cursos populares para grupos de pessoas em situação de risco 
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social; grupos de visitação ao Campus, com palestras orientadoras; diversas 
parcerias com outras entidades e empresas para ajudas humanitárias a instituições 

carentes. 
 

3.2 - Participação dos Cursos da FAPAM em projetos de responsabilidade social 
 

Os cursos da Faculdade de Pará de Minas desenvolvem diversas atividades e 

projetos de atendimento à sociedade, notadamente à população em situação de 
vulnerabilidade social. 

Durante o ano, são realizadas diversas campanhas sócio-educativas e culturais e, 
ainda, donativos materiais, que são distribuídos para famílias e instituições necessitadas. 
Citamos, abaixo, alguns dos trabalhos assistenciais e educacionais, realizados pelos 
cursos da FAPAM. 
 

Curso de Administração 
 

1. Empresa Júnior / Curso de Administração – Consultoria gratuita para pequenas 
empresas da região. Assistência aos pequenos comerciantes e pequenas 
indústrias de confecção de roupas, sapatos, etc. Assistência e orientações à 
Associação de Catadores de Material Reciclado e Papel, bem como campanhas 
para a aquisição de máquinas adequadas ao trabalho.  

2. Curso de Direito e Administração - Doação de alimentos não perecíveis à 
restaurantes beneficentes. Estes alimentos são arrecadados durante a Semana 
Jurídica Anual e o Fórum Anual de Administração.   

3. Quem Precisa Não Pode Esperar – Campanha anual de doação de sangue, 
realizada dentro do Campus FAPAM, para abastecimento do hospital da cidade, 
que presta atendimento à região. A Campanha faz também o cadastro de doadores 

de medula óssea. 
4. Curso Aprendiz Legal – Atualmente 120 adolescentes e jovens trabalhadores são 

beneficiados com o Projeto. 
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Curso de Direito 

1. Núcleo de Práticas Jurídicas – Através do Núcleo de Práticas Jurídicas - NUPE, 

alunos do Curso, sob a supervisão de seus professores desenvolvem atendimentos 
de pequenas causas da Justiça Comum, para famílias de baixa renda. O NUPE 
tem sido de grande ajuda para a Comarca do Fórum local e, em 2012, foram 
atendidos cerca de 200 processos. 

 

Curso de Ciências Biológicas 
 

1. Seminários de Meio Ambiente – Evento anual aberto à sociedade externa e trata de 
importantes temas, dentro da responsabilidade sócio-ambiental. O seminário traz, 
ao Campus FAPAM, centenas de alunos, do ensino fundamental e médio, da 
região.  

 

Curso de Letras 
 

1. Projeto Vagalume – Arrecadação de livros para escolas públicas e bibliotecas de 
instituições filantrópicas (já mencionado neste relatório).  

2. Concurso Literário Literatura de Cordel - O concurso é uma realização do curso de 

Letras e é aberto à participação de alunos do Ensino Médio da região, incentivando 
a criação literária e a produção de textos.  
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Cursos de Enfermagem e Nutrição 
 

1. Cadastro para a Doação de Medula Óssea – Este Projeto funciona junto à 
Campanha de Doação de Sangue e, em 2012, foram cadastrados mais de 200 
doadores. 

2.  Qualidade de vida e alimentação saudável – Os cursos de Enfermagem e Nutrição 
realizam um projeto itinerante, visitando as cidades da região, durante eventos e 
datas significativas, para os municípios. Durante os eventos, alunos e professores 
dos dois cursos, promovem diversos serviços, em tendas e espaços organizados 

para este trabalho. A população recebe as seguintes orientações: prevenção e 
controle de doenças, como diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares; 
aquisição de hábitos alimentares saudáveis, aproveitamento de alimentos e 

inclusão de novas hortaliças e frutas regionais na alimentação. São distribuídos, 
gratuitamente, fôlderes explicativos sobre as orientações recebidas, elaborados 

pelos alunos e professores do curso e patrocinados pela FAPAM. Já foram 
visitadas, além de Pará de Minas, as cidades de Papagaios, Maravilhas, Pequi, 
Igaratinga, Pitangui, São José da Varginha, Florestal e Itaúna. 

3. Ambulatório de Acompanhamento Nutricional – Atendimento gratuito, realizado 
pelos alunos do curso de Nutrição, sob a supervisão dos professores do curso. O 
Projeto faz o acompanhamento de dietas especiais, para pacientes de baixa renda. 

  

3.3 – Mostra de Profissões e Visita às escolas da região 
 

A Faculdade de Pará de Minas desenvolve um programa de visitação anual, aos 
alunos do terceiro ano do ensino médio, de toda a região. Nestas visitas, a FAPAM não 
apenas divulga o vestibular de seus cursos, mas realiza palestras e demonstrações sobre 
a educação superior e incentiva, os alunos, a prosseguirem seus estudos, em qualquer 
instituição e área de seu interesse, mesmo sendo um curso que a IES não possua. O foco 
é sempre a necessidade de prosseguimento nos estudos, visando o aumento de 
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profissionais graduados, de pesquisadores, de um futuro melhor para a juventude 
brasileira e, conseqüentemente, maior evolução social para o país. 

Além destas visitas, a FAPAM realiza também a “Mostra de Profissões”, evento 
anual que recebe os alunos do terceiro ano de várias cidades da região, durante o tempo 

de Campanha do Vestibular. Os alunos visitam o Campus, ficam conhecendo toda a 
infraestrutura dos cursos oferecidos, têm contato com professores e coordenadores, que 
respondem dúvidas dos prováveis candidatos ao vestibular da IES. 

 
 

3.4 – Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais 
 

A instituição oferece grande atenção aos portadores de necessidades especiais, 
oferecendo boas condições em sua estrutura física, como banheiros, rampas, carteiras 
especiais, acesso fácil às salas de aula, etc.  

A FAPAM faz muito mais pelos portadores de necessidades especiais, indo além 
de uma estrutura física adequada. Ela oferece um tratamento diferenciado, a cada aluno 
portador de necessidades especiais, oferecendo, a ele, mecanismos pedagógicos 
adequados, de acordo com a sua necessidade. 

A Faculdade de Pará de Minas mantém uma constante interação com a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Pará de Minas, convivendo com 

tudo que a entidade organiza, ao longo do ano. Assim, a APAE realiza eventos nos 
auditórios da FAPAM; faz exposição dos trabalhos artesanais de seus alunos, dentro do 
Campus FAPAM; os núcleos artísticos da entidade participam dos eventos FAPAM (Coral 

Mãos que Falam, Grupo de Teatro Apaeano, etc). Alunos e professores, da IES, 
participam, também, de eventos dentro da própria Apae, oferecendo oficinas, palestras e 

participando da Semana Apaeana, sempre realizada em agosto de cada ano. 
 

3.5- Preservação do patrimônio histórico-cultural e da memória regional 
 

A Faculdade de Pará de Minas participa da luta de lideranças locais, na 
preservação do patrimônio histórico da região. O próprio Campus possui prédios 
tombados pelo patrimônio histórico e que são utilizados como dependências para os 
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diversos setores de uma instituição de educação, que são bem conservados, 
preservando-se e zelando-se pela conservação de suas características originais. 

Os alunos da IES participam de Projetos de Preservação Histórica, em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Cultura e o Museu 

Histórico e Documental da cidade. 
 

 

 
3.5 - Bolsas de estudo, trabalho e monitorias 

 
A Faculdade de Pará de Minas mantém um sistema de bolsas, com uma quota que 

beneficia muitos alunos trabalhadores, dando condições para que prossigam seus 
estudos. O período de inscrições, para a participação no processo de seleção é 
amplamente divulgado. A seleção é feita por uma Comissão Permanente de 
Acompanhamento de Bolsas para Alunos Carentes, composta por duas assistentes 
sociais, representantes docentes, discentes e técnico-administrativos, da Faculdade de 
Pará de Minas e, ainda, membros da sociedade civil. As bolsas variam de 25 a 100% e 
quase a metade do alunado FAPAM é beneficiado com algum tipo de bolsa. 

Em 2012, a Instituição aderiu ao – Programa Universidade para todos – Prouni – do 
Ministério da Educação e recebeu os primeiros beneficiados pelo programa, no primeiro 

semestre de 2013. 
Além das bolsas de estudos integrais e parciais, a instituição desenvolve o sistema 

de bolsas de trabalho, estágios e monitorias. As bolsas de trabalho e monitorias têm 

proporcionado, ao aluno desempregado, condições para prosseguirem seus estudos.  
O setor de estágios da instituição, conduzido através das coordenações 

pedagógicas e de cursos tem encaminhado muitos alunos para trabalhos temporários e 
isto tem contribuído muito para que o acadêmico, além de cumprir o período de estágio, 
receba alguma remuneração, que o ajude a manter-se, durante o curso. 
 Alunos e professores participantes de pesquisas de iniciação científica, recebem 
incentivos para o prosseguimento dos estudos e são beneficiados financeiramente pela 
FAPAM. 
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Ponto de excelência 

 
Conforme já citado, a criação do “Banco de Currículos” para discentes, disponível 

no site institucional agilizou o acesso do aluno ao estágio de sua preferência. 
 

Pontos a serem aperfeiçoados 

 
Ao manter a qualidade de seus cursos, a Faculdade de Pará de Minas coloca à 

disposição de seu alunado uma infraestrutura adequada, para a devida condução dos 
projetos pedagógicos de cada um deles e de todas as disciplinas que o compõem. Esta 
estrutura adequada gera a construção do conhecimento e a criação cultural, de bens que 
podem ser aproveitados, dentro da realidade regional.  

As conquistas acadêmicas de uma IES devem ser colocadas a serviço da região 
onde ela se encontra inserida, revertendo todo o seu potencial a serviço de um número 
cada vez maior de pessoas. 

Mais do que estimar o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, é preciso estar permanentemente em contato com a 
realidade. Isto significa que a vitalidade e o dinamismo do processo do conhecimento 
passam, necessariamente, por uma interação contínua entre a academia e o universo em 

que se encontra inserida. 
 

O conceito de extensão continua permeado pela idéia de prestação de serviços e de atividade 
eventual ou esporádica. A extensão só tem sentido se for estabelecido contato permanente com com a 
sociedade e a população. Da forma como está colocado na lei, o objetivo é difundir o que a instituição 

produz. Penso que o grande desafio passa exatamente pela mudança na concepção da produção 
acadêmica. A universidade tem que romper com seu isolamento, fazendo com que sua produção intelectual 
seja resultante do intercâmbio com as necessidades e contradições sociais. Hoje, a universidade brasileira 
já pensa a extensão como um elemento que articula ensino e pesquisa objetivando contribuir para as 

transformações necessárias na sociedade. (FÉRES/1998) 
 
Neste sentido, percebeu-se, dentro da avaliação institucional da IES, que a 

extensão universitária e as condutas que geram responsabilidade social deveriam (e 
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poderiam) caminhar juntas, no do dia a dia da FAPAM, em atividades interculturais, que 
articulem alunos, professores e sociedade externa.  

Dentro dos cursos da instituição, muitas atividades realizadas poderiam ser melhor 
aproveitadas, com uma abrangência maior de oferecimento de serviços, à sociedade 

externa. Com uma organização mais adequada do Centro de Extensão, a instituição 
poderá servir melhor, em primeiro lugar à própria comunidade acadêmica e, depois, a 
diversos segmentos da sociedade, aumentando sua atuação na evolução regional. 
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4ª DIMENSÃO – Comunicação com a sociedade 

 
A Faculdade de Pará de Minas promove constantemente ampla divulgação das 

ações que realiza e de todos os acontecimentos que fazem parte do seu cotidiano. A 
Instituição considera justo e legítimo que a sociedade conheça todos os serviços 
educacionais que oferece, bem como os processos educativos e pedagógicos, que 
ocorrem em seu interior. Esta dimensão já foi bem situada, no relatório anterior (ciclo 
avaliativo 2010/2012) e a IES continua firme, dentro da conduta assumida. 
A Faculdade de Pará de Minas garante o caráter público de todas as suas ações e tem como um dos 
elementos prioritários, de seu cotidiano acadêmico, divulgar estas ações institucionais, entendendo que esta 
divulgação gera crescimento e credibilidade para a IES e seus cursos, além de ser uma forma de prestar 

contas, à sociedade interna e externa ao Campus, do trabalho conduzido pela instituição. (Relatório Final 
de Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas – Ciclo avaliativo 2010/2012). 
 

Querendo conduzir um processo acadêmico que, além de auto-crítico, está sempre 
aberto às críticas externas, a Instituição mantém um contanto constante com os meios de 
comunicação regionais, com órgãos públicos e entidades várias que fazem parte de suas 

atividades sócio-educativas e culturais ao longo do ano. 
 

Durante o ano de 2012, a FAPAM manteve os seguintes veículos de comunicação: 
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 Conexão FAPAM – Jornal publicado no final de cada ano, que publica as principais 
notícias da Instituição. O jornal tem distribuição gratuita e possui uma  tiragem de 

10 mil exemplares. É distribuído para todos os setores da FAPAM e enviado para 
autoridades, prefeituras, empresas, instituições de ensino superior e escolas de 

toda a região. Realizando intercâmbio cultural com um total de 128 Instituições de 
Ensino Superior, de todo o país, a FAPAM envia seus periódicos e também recebe 
jornais e revistas de diversas instituições. Segue, abaixo, a distribuição do Jornal 

Conexão FAPAM, em 2012: 
 

Jornal Conexão FAPAM 

 

Distribuição Exemplares 

Comunidade acadêmica 1600 

Autoridades regionais 120 

Prefeituras, escolas e bibliotecas 135 

Empresas e associações diversas 900 

Instituições de Ensino Superior 127 

Ensino Médio da região 4500 

Distribuição em Pará de Minas 2500 

 
Tiragem: 10000 exemplares 

 Revista Syntesis – Revista acadêmica virtual que publica relatos de pesquisas e 
artigos científicos do corpo docente e técnico-administrativo. Acesso livre no Site 
da Instituição. 

 Livro “Pará de Minas em Tempo de Literatura – Ensaios: escritos e escritores”. 
Resultante da pesquisa realizada pelo curso de Letras, em parceria com a 
Academia de Letras de Pará de Minas. Foram editados 1500 exemplares. O 
lançamento do livro aconteceu no dia 1º de dezembro de 2012, com mais de 250 
pessoas presentes entre alunos, professores, funcionários, autoridades e demais 
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convidados, que vieram ao Campus e receberam gratuitamente o seu exemplar. O 
livro foi enviado para 128 instituições de ensino superior, escolas, bibliotecas e 

museus. 
            

Ponto de excelência 
 
Constantemente, a FAPAM incentiva a difusão cultural e a divulgação do 

conhecimento que produz. Os docentes da IES mantêm publicações em jornais, revistas e 
anais, de todo o país. Alguns deles apresentam o resultado de seus trabalhos em 
congressos e simpósios e mantém pesquisas, em parceria com outros institutos 
superiores e associações. 

A visitação ao Site da Instituição e a participação da FAPAM nas redes sociais têm 
crescido aceleradamente, e tornaram-se uma importante forma de divulgação dos eventos 
e conquistas acadêmicas. 

Em 2011, a Faculdade de Pará de Minas instituiu a sua Ouvidoria Geral, que conta 
com com Regulamento, sala de atendimento e funcionário específico para o setor. A 
Ouvidoria foi amplamente divulgada e, em 2012, a procura pelo seu atendimento,  dentro 
e fora do Campus aumentou consideravelmente. 

A Ouvidoria geral da FAPAM presta atendimento através dos seguintes canais de 
comunicação: 

- Atendimento pessoal - Sala de atendimento, de fácil acesso dentro do 
Campus, aberta nos períodos da tarde e à noite. Locallização: Prédio 1, 2º 
andar. Sala 20 b. 

- Por telefone: (37) 3236-1308 – Ramal 205. 
- Por e-mail: ouvidoria@fapam.edu.br. 

- Pelos Correios: Faculdade de Pará de Minas – Ouvidoria Geral 
                        Rua Ricardo Marinho, nº 110 
       Bairro São Geraldo 
       35660-398 – Pará de Minas – MG 
 

  A Faculdade de Pará de Minas mantém, também de forma constante, contatos 
expressivos com associações, agremiações e órgãos públicos, que vêm ao Campus 
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FAPAM para realizarem seus principais eventos. Citamos, entre outros, assíduas 
parcerias com Secretarias de Educação, Superintendências Regionais de Ensino, 

Secretarias de Cultura, Prefeituras, Apae, Ascipam, Senai, Fiemg, escolas, associações 
de bairros, instituições e empresas diversas. 

 O Convênio com a Universidade de Ávila, da Espanha, gerou um importante 
intercâmbio entre as duas Instituições. Pelo Convênio, alunos, professores e funcionários 
podem participar de cursos e demais programas educativos e profissionais oferecidos 

pela Universidade. 
 

Pontos aperfeiçoados 
 
A equipe de condução da autoavaliação da IES, deparou-se com uma queixa 

recorrente, detectada em todos os grupos amostrais (corpo docente, discente e técnico-
administrativo). Os grupos ressentiram-se da falta de circulação de informações, em 
tempo hábil. 

Para sanar o problema, várias medidas foram adotadas, como: entrega de jornais 
dentro das próprias salas de aula, aumento dos murais internos, televisões informativas 
em todas as entradas do Campus, releases constantes para os meios de comunicação da 
região, aumento da rede de e-mails internos e participação mais intensa nas redes 
sociais.  

 
Pontos a serem aperfeiçoados 

 

Em uma análise mais aprofundada do complexo sistema acadêmico, percebeu-se 
claramente que falta uma organização maior, interligando o setor de extensão, setor de 

comunicação e os cursos da IES, vinculando as atividades das diversas disciplinas que 
compõem os currículos dos cursos, com as atividades extensionistas e o setor de 
comunicação.  

É preciso, durante o semestre, criar melhores formas de comunicação entre os 
cursos e destes com a Extensão. Isto, consequentente, irá gerar uma sintonia maior entre 
os diversos setores da IES e refletirá também na sociedade externa ao Campus. 
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Com o objetivo de sua expansão, em termos de comunicação e difusão cultural, a 
FAPAM criou o Departamento de Comunicação e Marketing, que cuida da divulgação da 

IES, produção dos veículos de divulgação, contatos com fornecedores, contratação dos 
serviços de comunicação e das campanhas de divulgação dos vestibulares.  

Os veículos de comunicação da própria IES estão sendo analisados, objetivando 
mudanças e melhorias que possam ampliar sua área de abrangência. 
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5ª DIMENSÃO - Políticas de Carreira do Corpo Docente e Técnico-  administrativo 
 

A Faculdade de Pará de Minas mantém um Plano de Cargos e Salários, para o 
Corpo Docente e Técnico-administrativo e criou, dentro dele, a progressão acadêmica 
para os dois setores da IES. Em 2012, o Plano de Cargos e Salários foi remodelado, 
contribuindo com a ascensão acadêmica e incentivando os profissionais da Instituição a 
buscarem atualizações, aperfeiçoamentos e cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

O Plano de Apoio ao docente - PROAD – oferece auxílios para capacitação de 
docentes e funcionários, com bolsas parciais em cursos de aperfeiçoamento, pós-

graduações, participação em congressos, simpósios, etc e, ainda, financiando viagens 
para realização e apresentação de estudos e pesquisas. 

Em 2012, a FAPAM concedeu bolsas parciais para  05 mestrandos, 2 doutorandos. 

Auxiliou 36 funcionários e professores, em cursos de especialização, aperfeiçoamento e  
participação em congressos.  

Em comparação com a autoavaliação realizada anteriormente, observou-se uma 
melhoria do setor técnico-administrativo, na preocupação com o melhor desempenho de 
suas funções e na busca por cursos de aperfeiçoamento profissional. 
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6ª DIMENSÃO - Organização, gestão e representatividade da IES 
 

O modelo operacional e organizacional da Faculdade de Pará de Minas foi 
construído para dar qualidade e pertinência às ações acadêmicas que a instituição 
desenvolve, criando sintonia entre a instituição, a sociedade e o momento histórico que o 
estado e o país vivem. 

O organograma da IES é constituído por dois Conselhos, o Conselho Superior e o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e, ainda, o colegiado de cada um dos cursos 

oferecidos pela IES.  
O Conselho Superior é o órgão máximo da Instituição e é constituído pela Diretoria, 

pelo Presidente da mantenedora e por membros do corpo acadêmico, com bom 

desempenho em suas funções e de ilibada conduta, dentro e fora do ambiente 
acadêmico. Este Conselho é responsável pelas tomadas das decisões mais importantes e 

de maior alcance, dentro da Faculdade de Pará de Minas, abrangendo este poder 
decisório acima de todos os setores da instituição, inclusive os demais conselhos e 
órgãos.  

Acima do Conselho Superior está apenas a diretoria da IES, que, em última 
instância, deve aprovar as decisões do referido Conselho.  
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O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é responsável pelas decisões 
didático-pedagógicas da Faculdade de Pará de Minas e é constituído pela Diretoria, pelos 

Coordenadores de Curso, representantes Docentes e Discentes e, ainda, representantes 
dos setores Técnico-administrativos.  

Os colegiados de curso são as estruturas menores, dentro do ambiente acadêmico, 
sendo conduzidos pelos respectivos Coordenadores de curso e tendo a participação de 
todos os docentes. Cabe ao Colegiado zelar para que os projetos pedagógicos sejam 

bem conduzidos, dentro da realidade de cada curso.  
A gestão máxima e central da IES encontra-se a cargo da Diretoria, que é 

composta por um Diretor Geral, um Diretor Financeiro e um Vice-diretor. O Diretor Geral é 
mestre em Filosofia, o Vice-diretor é doutor em História e o Diretor Financeiro é bacharel 
em Administração e Direito. A Diretoria representa a Faculdade de Pará de Minas perante 
a sociedade sendo responsável , em última instância, pelas decisões e trâmites legais, 
educacionais e acadêmicos da Instituição. 

A atual Diretoria conduz uma gestão compartilhada, onde todos os setores da IES, 
representados nos dois Conselhos e Colegiados de cursos, participam nas tomadas de 
decisões mais importantes para o desenvolvimento acadêmico. 

A Faculdade de Pará de Minas – FAPAM tem como sua Mantenedora a Confraria 
Nossa Senhora da Piedade, da Paróquia Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas, 
que acompanha todo o seu trabalho, dando o apoio e a segurança necessária, para que a 

IES continue se qualificando e se desenvolvendo cada vez mais. 
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7ª DIMENSÃO – Infraestrutura física 
 

A Faculdade de Pará de Minas funciona em construção própria, em um amplo 
terreno, com uma área total de 11.202 metros quadrados, sendo o local de fácil acesso 
para moradores de toda a região. O local do Campus FAPAM é tranquilo e privilegiado, 
ideal para a condução de estudos aprofundados, com ampla área verde, de diversificada 
vegetação, cercada de água em abundância, com suas reservas naturais preservadas por 
toda a comunidade acadêmica. 

Com uma infraestrutura adequada e amplos espaços para todos os cursos que 

oferece, a parte física da instituição é assim constituída: 
 

 5 prédios, compostos de salas de aula, laboratórios, coordenadorias, secretarias e 
departamentos administrativos. 

 2 auditórios, com 200 lugares e 160 lugares, em cada um. 
 Uma sala de multimídia, uma sala de vídeo-projeção. 
 Dois espaços culturais cobertos e três espaços ao ar livre, para exposições. 

 Biblioteca Central, com 1000 metros quadrados de área construída e um acervo de 
cerca de 14.632  volumes e 29.024 exemplares, totalmente voltados para o ensino  
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superior, dos cursos que a IES possui.  A Biblioteca é totalmente informatizada, com 
sala de computação, sala de conservação de acervo, salas de administração do 

espaço, rede conectada à Internet e, ainda, espaços para estudos individuais e 
coletivos. 

 Lanchonete, com praça de alimentação, cercada de extensa área verde.  
 Estacionamento sinalizado, com capacidade para mais de quinhentos veículos. 

 
O prédio principal da Faculdade de Pará de Minas abriga os setores centrais da IES: a 

Diretoria, Setores Pedagógicos e a Secretaria Geral. Todos os setores são coordenados 

por profissionais graduados em áreas profissionais importantes para o seu setor. A 
biblioteca possui uma Bibliotecária, graduada em Biblioteconomia e responsável pela sua 
coordenação; a Secretária Geral é graduada em Direito e especialista em Direito 

Educcional e o Coordenador do Departamento Financeiro é graduado e especialista em 
Ciências Contábeis. 

As portarias de entrada, de acesso ao Campus, possuem funcionários especializados, 
e são monitoradas vinte e quatro horas, garantindo a total segurança de toda a 
comunidade acadêmica. 
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8ª DIMENSÃO – Planejamento e avaliação. Processos e eficácia  
da autoavaliação institucional 

 
8.1 – Autoavaliação institucional 

 
A avaliação do ensino superior é um trabalho complexo e grandioso, pois aferir a 

qualidade e pertinência das ações educativas, requer mecanismos específicos para o 
conhecimento real do ensino, da pesquisa e da extensão e de todos os serviços que são 
oferecidos à sociedade. Uma boa avaliação deverá, além de dar valor às potencialidades 
e ações de qualidade da IES, prever a possibilidade de mudanças, na prática acadêmica, 

das fragilidades descobertas.  
As metodologias utilizadas para a autoavaliação da Faculdade de Pará de Minas, já 

descritas no presente relatório, mostraram-se adequadas para o conhecimento da 

realidade institucional da IES, pois trouxeram à tona as práticas educativas de qualidade e 
os pontos necessitados de aperfeiçoamento. Assim, o cronograma de avaliação da IES e 

sua condução, seguindo as determinações do Sinaes, estão contidos na metodologia 
utilizada e descrita em capítulo especial, no início do presente relatório. 

A equipe de avaliação institucional optou por apresentar os dados obtidos, as 
análises, pontos de excelência, pontos a serem aperfeiçoados e as novas perspectivas de 
ação, ao longo da descrição, dentro de cada dimensão avaliada. Para maior clareza dos 
caminhos percorridos pela equipe de autoavaliação da IES e das mudanças realizadas, 
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citamos abaixo algumas das melhorias implantadas pela FAPAM, graças aos resultados 
da avaliação institucional realizada. 

 
Ações acadêmicas implantadas decorrentes da Avaliação Institucional 

 
- Mudanças na valorização das avaliações e na pontuação da avaliação da 

aprendizagem, com melhorias sugeridas pela equipe pedagógica da IES. 

- Participação dos alunos em Congressos e Encontros Acadêmicos, com a 
apresentação de trabalhos. 

- Cursos de extensão oferecidos aos sábados, gerando oportunidade de 
participação dos alunos trabalhadores. 

- Biblioteca aberta ininterruptamente de 12 horas às 22h30min, de 2ª a 6ª 
feira. 

- Nas avaliações finais, de cada semestre, os alunos têm somente a avaliação 
no dia marcado para realizá-la (sem outros horários de aulas). Esta conduta 
é também um auxílio ao aluno trabalhador, pois lhe dá a oportunidade de 
concentração em últimos e importantes estudos, dedicando-se a cada 
disciplina. 

- Incentivo ao aumento de divulgação da IES, pedido sempre recorrente da 
CPA/FAPAM e que culminou com a implantação do Setor de Comunicação 

e Marketing, para trazer maior visibilidade da Instituição e de seus cursos. 
- Implantação da Ouvidoria Geral da FAPAM, atual exigência do MEC e 

solicitada pela CPA/FAPAM, assim que percebeu-se a real necessidade de 

sua implantação dentro da comunidade acadêmica. 
- Informatização das horas acadêmicas (Atividades Acadêmicas 

Complementares) o que permite que o próprio aluno acompanhe o 
cumprimento do número de horas exigidos pelo seu curso. 

- Disponibilização on line dos certificados dos cursos e demais atividades de 
extensão. 

- Criação do “Banco de Currículos” para discentes, disponível no site 
institucional. Este sistema agiliza o acesso do aluno ao estágio de sua 
preferência. 



 

 

55 

 8.2 - A avaliação discente 
 

O sistema avaliativo implantado pela Faculdade de Pará de Minas foi fruto de 
diversos estudos, realizados por acadêmicos, docentes e pela equipe pedagógica da 

Instituição. Para a realização das mudanças no setor de avaliação do rendimento dos 
alunos, grupos de estudos, coordenadores e docentes reuniram-se inúmeras vezes. A 
instituição trouxe estudiosos da avaliação para proferirem palestras e conduzirem 

seminários.  
Os bons resultados do novo sistema de avaliação discente, conduzido pela 

FAPAM, apresentaram-se nos frutos colhidos: bons resultados no Enade, egressos  e 
docentes aprovados em concursos e em cursos de mestrado e doutorado, egressos 
contratados por grandes empresas e atuando com competência e desenvoltura no 
mercado de trabalho. 
 

Pontos a serem aperfeiçoados 
 

Assim como os projetos pedagógicos dos cursos, o sistema avaliativo de cada um 
deles não pode ter uma característica estanque e imutável. Nos últimos anos, percebeu-
se a necessidade de uma renovação no sistema avaliativo dos cursos e docentes e 
discentes, dos grupos amostrais participantes desta autoavaliação, posicionaram-se a 

respeito, quase que solicitando uma revisão, que gere novas mudanças no modelo de 
avaliação do rendimento discente. 

Para a formação qualificada do graduando, é imprescindível que ele adquira o 

domínio do saber teórico e as competências e habilidades inerentes a sua profissão. É 
preciso que haja pertinência entre o sistema avaliativo, a área de saber do curso e, até 

mesmo, entre cada disciplina que compõe o currículo de cada curso..  
O sistema avaliativo da Faculdade de Pará de Minas foi melhorado, conforme foi 

colocado neste relatório e já começou a ser revisto e analisado, neste primeiro semestre 
de 2013. Entre as diversas mudanças, grupos de docentes e estudiosos da avaliação da 
aprendizagem já estão colocando, como premissa básica, diferentes critérios de 
avaliação, para diferentes disciplinas, tendo como objetivo a formação das competências 
e habilidades do profissional, aliadas ao saber teórico.  
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9ª DIMENSÃO - Políticas de atendimento aos estudantes e egressos 
 

9.1 - Atendimentos diversos aos discentes 
 

O aluno da Faculdade de Pará de Minas conta com o acompanhamento da 
Coordenadora Pedagógica da IES e do Coordenador de seu curso e, ainda, com setores 
de suporte às Coordenadorias, como o setor de Assistência social, Assessoria acadêmica 
e Ouvidoria. 

O Centro de Extensão auxilia os discentes, com cursos de nivelamento, corrigindo 
deficiências de etapas escolares anteriores. Oferece, também, cursos de 
complementação de carga horária e de disciplinas isoladas, para alunos que, por algum 

motivo, não conseguiram cursá-la no devido período. Estas providências vêm 
beneficiando o aluno para que ele não desista dos estudos e conclua seu curso, no menor 
tempo possível. 

Considerando a prática de estágio essencial, tanto para a profissionalização, como 
para dar oportunidade ao aluno de contato com a realidade social, a FAPAM dá uma 

atenção especial a esta área, oferecendo um amparo muito grande aos alunos de todos 
os cursos.  

O setor de estágios, atividades complementares e trabalhos de conclusão de 
cursos são acompanhados pela Coordenadoria Pedagógica e Coordenadorias dos Cursos 
e vêm beneficiando o alunado em seu contato com a sociedade e com várias facetas da 
prática profissional. São realizados convênios, contatos e parcerias com inúmeras 
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empresas, escolas, indústrias e outros órgãos públicos e a maioria do alunado da 
FAPAM, encontra uma grande facilidade de encaminhamentos para estágios. 

O Núcleo de Pesquisa - NUPE - e o Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – 
NTCC - auxiliam os alunos a desenvolverem seus projetos de pesquisa, dando atenção 

especial aos Trabalhos de Conclusão de Cursos. Visando a boa condução de estudos e 
pesquisas, os alunos recebem apoio da IES para participarem de congressos, encontros 
regionais e estágios em institutos de pesquisa especializada. 

Os diversos Programas de Bolsas de estudo, trabalho e serviços de monitorias, 
também já mencionados nesse relatório, têm auxiliado uma grande parcela de alunos a 
concluírem suas graduações. 

Cresceu o número de funcionários graduados, muitos deles alunos da própria 
FAPAM. Atualmente, a Instituição têm 5 funcionários graduandos em diversos cursos da 
própria IES.  

 
 
9.2 – Acompanhamento aos egressos  

 
Levando em conta a etmologia da palavra e como a maioria das instituições de 

ensino superior do país, a FAPAM considera como egresso, aquele aluno que colou grau 
e não deixou de cursar nenhuma disciplina, que compõe o currículo de seu curso, 

participando da solenidade de outorga do mesmo e deixou a instituição com posse do seu 
diploma. Isto para diferenciar o egresso do ex-aluno, que é aquele que passou pela 
instituição e, por motivos vários não concluiu o curso.  

A Faculdade de Pará de Minas conduz o Programa de Acompanhamento ao Aluno 
Egresso – PAAE – criado no ano 2000 e que possui cadastro dos egressos, formados na 

última década, mantendo contato com a sua maioria. 
Em 2012, os egressos participaram da autoavaliação da IES, respondendo o 

questionário on line, elaborado respectivamente para eles. Muitos apresentaram 
interessantes sugestões para a FAPAM, demonstrando um grande apreço pela instituição 
formadora. Muitas destas sugestões foram aproveitadas em novas ações acadêmicas, 
conforme já descrito em outro item deste relatório. 
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Muitos egressos visitam a Faculdade de Pará de Minas, dando notícias de sua 
atuação na sociedade, como cidadãos e profissionais atuantes no mercado de trabalho e 

em outros setores da sociedade. Muitos deles, continuam participando de atividades da 
IES e são convidados a ministrarem mini-cursos, a realizarem palestras, mesas redondas, 

etc, nos eventos que são promovidos pelos cursos de sua área de atuação. 
Diversas empresas, empregadoras de egressos da Instituição, entram em contato 

com a IES na busca de estagiários e profissionais recém-formados. Alguns egressos 

estão atuando em pesquisas em universidades e institutos especializados, trabalhando 
em órgãos públicos, através de aprovação de concursos, etc. Em seu quadro de 
funcionários e professores, a própria instituição conta, atualmente, com 18 egressos. 

Os egressos, que frequentam com maior assiduidade a Instituição, têm se 
posicionado e fornecido importantes sugestões sobre a sua trajetória acadêmica, o que 
tem se constituído num valioso feedback para a instituição. Algumas importantes 
modificações e melhorias, dentro dos cursos, têm sido realizadas graças a esses 
contatos. 
 
 

Pontos a serem aperfeiçoados 
 

A presença da Faculdade de Pará de Minas tem contribuído com a evolução social, 

de Minas Gerais. Por mais de 30 anos, os cursos da licenciatura da Instituição foram 
referência e atuaram formando os professores, que trabalham na educação básica de 
toda a região. Ao longo dessas décadas, a FAPAM foi a única oportunidade de formação 

do professorado, em nível superior, para muitas cidades do interior de Minas, situadas no 
centro-oeste e centro-sul do Estado.  

Os cursos de Licenciatura encontram-se em situação de crise, em todo o país, 
fragilizados por uma série de circunstâncias, que permeiam os profissionais da educação.                     
Para os cursos de Licenciatura da Faculdade de Pará de Minas, foram elaborados novos 
projetos pedagógicos, reorganizando seus pressupostos teóricos, práticos e 
metodológicos e, ainda, aumentando a carga horária e a periodicidade dos cursos. Dentro 
dos novos modelos curriculares, os projetos procuram realçar tanto a formação técnico-
científica do professor, quanto a sua formação político-humanista. Os novos modelos 
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trabalharão na construção de novas competências e habilidades, necessárias ao 
profissional da educação.  

Não existe no mundo nenhum país que tenha melhorado, em termos de qualidade 
de vida e evoluído culturalmente, sem cuidar da educação de base. Melhorar a formação 

dos professores, em nível superior, é fundamental, pois as Licenciaturas são formadoras 
de profissionais que serão responsáveis por uma educação básica de qualidade. Pelas 
mãos dos educadores, da educação básica, passam os profissionais de todas as 

graduações, sendo estes o alicerce de todos os cursos superiores.  
Em um período em que muitas instituições de ensino superior fecham e desativam 

seus cursos de licenciatura, a FAPAM faz o caminho inverso. Ao reformular seus cursos 
de formação de professores, e oferecer cursos com bolsa integral para seus alunos dos 
cursos de Letras e Matemática, a Faculdade de Pará de Minas dá um passo à frente, 
contribuindo com a Educação Básica do Estado.  

Demonstrando ser uma instituição compromissada com a qualidade, a FAPAM luta 
para oferecer cursos superiores qualificados, que possam ser uma referência de valor 
para grande parcela do estado de Minas Gerais, contribuindo com o progresso do país.  
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10ª DIMENSÃO – Sustentabilidade Financeira 
 
A Faculdade de Pará de Minas possui Campus próprio, em um extenso terreno de 

alto valor, fazendo parte da zona urbana de Pará de Minas e, ao mesmo tempo, 
localizada em um tranquilo bairro, ideal para a condução de estudos aprofundados, 
pesquisas e demais eventos, característicos do “fazer pedagógico” de uma instituição de 
ensino superior. Com uma estrutura de funcionamento adequada à uma instituição que 
quer oferecer cursos qualificados, garantindo os processos educativos e pedagógicos que 
envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão, a FAPAM desenvolve o seu dia a dia 
acadêmico. 

A Instituição garante a continuidade e sustentabilidade financeira dos cursos que 

oferece e responsabiliza-se por todo o processo de formação de seu alunado, esforçando-
se em levar em frente o compromisso de entregar, à sociedade, o maior número possível 
de profissionais graduados.  

Os salários de todos os funcionários da instituição (corpo docente e técnico-
administrativo) são mantidos em dia e os aumentos salariais ocorrem de acordo com as 

tabelas indicadas pelos respectivos sindicatos das classes trabalhadoras, respeitando-se 
as leis trabalhistas vigentes no país. 

No final de cada ano, é feito o balanço anual do setor financeiro, que é apresentado 
à Mantenedora, Confraria Nossa Senhora da Piedade, na assembléia anual da entidade, 
sempre realizada no mês março, de cada ano. 

Também no final do ano, é realizado o planejamento orçamentário, do ano 
vindouro, analisando as prioridades institucionais e direcionando a receita da IES, para a 



 

 

61 

qualificação crescente dos cursos que oferece e a ampliação dos projetos sociais que 
conduz.  

A Faculdade de Pará de Minas, sendo uma instituição privada e cívico-religiosa, de 
caráter público não estatal e por não ter finalidade lucrativa, aplica todos os seus 

excedentes na educação, qualificando cada vez mais os seus cursos e beneficiando 
significativas parcelas da população com importantes projetos sociais. Seja nos próprios 
cursos da IES, ou nos projetos sócio-educacionais gratuitos que conduz, a Faculdade de 

Pará de Minas cumpre a sua missão de formar cidadãos e profissionais competentes e, 
ainda, contribuir com o desenvolvimento sócio-econômico e cultural do estado de Minas 
Gerais. 
 
 

Pontos de excelência 
 

A Faculdade de Pará de Minas possui um grande potencial para oferecer serviços 
educacionais de qualidade. Através de uma reestruturação de seus setores, a FAPAM 
poderá ampliar o número de atendimento e de beneficiados, do contingente humano 
existente na região onde a IES se encontra inserida. 

Em 2013, os grupos gestores da IES estão planejando trabalhar para a conquista 
de novos rumos para a Faculdade de Pará de Minas: investir em programas de pós-

graduação, com cursos necessários ao progresso do país e buscar sua ascensão 
acadêmica, como Centro Universitário. Os 44 anos ininterruptos de atuação, oferecendo 
cursos de graduação de excelente qualidade, permitem à FAPAM sonhar alto e buscar 

novos cenários, dentro da Educação Superior. 
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11ª DIMENSÃO – Outros ítens 
 

A autoavaliação da Faculdade de Pará de Minas é um valioso instrumento que a 
IES tem em mãos, para repensar as diversas trajetórias utilizadas na condução de uma 
instituição de ensino superior qualificada, finalidade primeira e última a que a IES se 
propõe. 

A avaliação institucional constitui-se em um processo de auto-crítica que, além de 
ter em vista a garantia da qualidade das ações da Academia, presta constas à sociedade 
de todos os serviços educacionais que desenvolve e oferece.  

A Faculdade de Pará de Minas, ao conduzir a avaliação da instituição, tenta ser 

analítica, com seriedade e profundidade, para ser crítica dos próprios processos 
educativos que desenvolve e, a partir daí, construir novos caminhos, para uma efetiva 
qualidade acadêmica, em suas ações.  

Conhecer com profundidade as metodologias dos processos educativos e 
pedagógicos que ocorrem no interior da IES, envolvendo o ensino, a pesquisa e a 

extensão, permite observar com clareza os pontos fortes e bem conduzidos no cotidiano 
acadêmico, bem como as fragilidades que merecem uma correção de rumos.  

 
Ao realizar seu balanço crítico, a equipe de avaliação da Instituição decidiu de 

imediato partilhar as descobertas de todas as instâncias analisadas, com cada setor que 
compõe o corpo acadêmico (corpo discente, docente e técnico-administrativo), através de 
representantes dos vários segmentos da IES. 
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O valor de uma instituição de ensino, notadamente as instituições de educação 
superior, é comprovado dentro da realidade ao observarmos a sua contribuição para o 

desenvolvimento regional, não somente através dos egressos que entrega à sociedade, 
mas também através dos projetos sociais e outros serviços educacionais que oferece, à 

região onde se encontra inserida. 
A FAPAM busca manter cursos superiores de qualidade, conduzindo seu alunado a 

habituarem-se a uma correta postura acadêmica, em termos de pontualidade, frequência, 

estudos dentro e fora da sala de aula, trabalhos e projetos de responsabilidade social 
desenvolvidos dentro da sociedade. Graças a esta conduta, a Faculdade de Pará de 
Minas beneficia o Estado, com cidadãos que fazem diferença dentro da sociedade 
mineira, não somente como profissionais, mas como seres humanos capazes de se 
sensibilizarem e atuarem em diversos segmentos sociais, que necessitem de seus 
conhecimentos.  

No cotidiano acadêmico da Faculdade de Pará de Minas, vale a pena elencar os 
projetos e benefícios a diversas comunidades, desenvolvidos por professores, 
funcionários e alunos, alguns já citados neste relato, mas que merecem ser bem melhor 
conhecidos, destacados e divulgados. É importante destacar também os diversos órgãos, 
entidades e associações, que mantém parcerias imprescindíveis e constantes, com a IES, 
na condução de inúmeras atividades e benefícios à sociedade. 
 

 
Eventos anuais e campanhas permanentes 

 

1- Semana Anual de Estudos Jurídicos. Parceria: OAB – Subseção / Pará de Minas.  
2 – Simpósio Anual de Educação. Parceria: Secretaria Municipal de Educação e Itambé. 

3 – Feira de Agronegócio. Parceria: Ascipam, Cogran, Itambé diversas empresas rurais.  
4- Projeto Vagalume - arrecadação de livros para escolas e instituições filantrópicas. 
 
 
5- Quem precisa não pode esperar - Campanha de Doação de Sangue para o Hospital 
Nossa Senhora da Conceição. Parceria: Hemominas e Hospital NSC. 
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6 – Homenagens especiais: placas de honra ao mérito, monções e troféus de difusão 
cultural, outorgados pela IES a profissionais, docentes, discentes e associações diversas. 

 7- Fórum Mineiro de Administração – Parceria: Associação Comercial e Industrial de Pará 
de Minas – Ascipam. 

8- Seminários de Meio Ambiente. Parceria: Ama-pangéia.  
9- Projeto Infacto – Cursos gratuitos de informática para adolescentes, adultos e pessoas 
da 3ª idade. 

10- Associações filantrópicas assistidas pela FAPAM, ao longo do ano: Cidade Ozanan 
(Asilo de Idosos), Restaurante da Criança do Recanto da Lagoa, Restaurante Padre 
Libério (recebe crianças de mães que trabalham), doação de alimentos arrecadados para 
Fazendas de Recuperação de Jovens, etc. 
 

Parcerias da Faculdade de Pará de Minas 
1- Prefeitura Municipal de Pará de Minas e da região  
2- Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Cultura  
3- Secretaria da Saúde e Secretaria do Meio Ambiente. 
4- Câmara Municipal de Pará de Minas  
5- Polícia Militar de Pará de Minas 
6- Fórum Dr. Pedro Nestor  
7- Ordem dos Advogados do Brasil – Sub-seção Pará de Minas 

8- Escolas Estaduais e Municipais da região 
9- Superintendência Regional de Ensino – Subseção Pará de Minas 
10- Associações de Bairro de Pará de Minas 

11- Ascipam – Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas. 
12- Hemominas e Hospital Nossa Senhora da Conceição. 

13- Escola Profissionalizante Dr. Celso Charuri, Sistemas Fiemg e Senai. 
14- Sistema Sebrae-MG 
16- Conselho Regional de Administração – CRA-MG. 
17- Associação de Meio Ambiente - Ama-pangéia 
18- Academia de Letras de Pará de Minas  
19- Outras empresas e associações: Bovespa, Fiat, Itambé, Siderúrgica Alterosa, 
Sumidenso, Ambeve, Horizonte Têxtil, etc. 
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A Faculdade de Pará de Minas tomou como lema, dentro de sua avaliação 
institucional, a seguinte premissa: “avaliar para conhecer e melhorar e avaliar para 
valorizar”. Conhecendo-se com profundidade, pode-se mudar com propriedade o que é 
necessário mudar para melhorar e pode-se manter as ações de valor que trazem 
qualidade para a IES. 

A Faculdade de Pará de Minas, como instituição sem fins lucrativos que beneficia 
largamente o Estado de Minas, existe com a finalidade de elevar o índice de escolaridade, 

em nível superior e com qualidade, de grande parcela da população do interior mineiro. A 
FAPAM quer, com sua auto-avaliação, cumprir as determinações legais, crescer sempre 
mais com excelência e com maior vigor, para ampliar o seu atendimento sócio-educativo 

e cultural, atendimento este que tanto progresso tem propiciado à região centro-oeste do 
Estado de Minas Gerais.  

Assim, a instituição quer aproveitar a riqueza dos dados obtidos, por estes 
instrumentos avaliativos, para melhorar em todos os aspectos suas ações educativas, 
para que elas promovam a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 
objetivando, além da formação qualificada do aluno, a constante difusão do conhecimento 
construído e adquirido. 

A importância da presença de instituições de ensino superior de qualidade para o 
desenvolvimento do país é enorme. Pode-se visualizar, em cada relato feito pelas IES de 



 

 

66 

todo o país, o diferencial, em termos de qualidade de vida e evolução social, que suas 
presenças significam para o país, contribuindo com o avanço dos potenciais próprios de 

cada região do Brasil.  
 
Não há, na história recente, nenhum país que tenha completado seu ciclo de desenvolvimento, sem 

que tenha repercutido em melhoria da qualidade de vida, tenha enfrentado seus grandes desafios sociais e, 
principalmente, sem o incentivo da educação superior, pois ela é responsável pela formação dos recursos 
humanos e produz a comunidade científica (grifo nosso) capaz de gerar o desenvolvimento de tecnologia, 
tornar o produto do país mais competitivo e, assim, investir mais em educação. A educação superior é 

responsável, entre outros elementos, pela formação da identidade do país. (MOTA, Ronaldo / 2007) 
 

A Faculdade de Pará de Minas entende que a avaliação institucional deve se 
constituir em um processo permanente, criterioso em suas metodologias e um 
compromisso para que a sociedade interna e externa ao Campus conheçam a sua 
realidade institucional.  
 

   Por concordar com a necessidade de todo este processo avaliativo e entender que a gestão 
acadêmica é uma responsabilidade que deve ser socializada, a Faculdade de Pará de Minas vem 
cumprindo as determinações e finalidades do Sinaes, procurando desenvolver bem a sua avaliação 
institucional. Cumprindo aquilo que a IES acredita ser de sua responsabilidade, que é mostrar com clareza e 

verdade todo o trabalho que realiza, em prol do ensino superior e da evolução social do estado, a FAPAM 
tem consciência de que a sua existência, a sua presença na sociedade brasileira, contribui com a promoção 

humana de muitos cidadãos e a dignidade de vida de muitas famílias de Minas Gerais. (Relatório Final 

de Avaliação Institucional da Faculdade de Pará de Minas – Ciclo avaliativo 2004/2006). 
 

Ao conduzir mais uma autoavaliação, a FAPAM voltou sua atenção para o 
aperfeiçoamento de suas ações e serviços educacionais e, após o balanço crítico dos 
dados coletados, realizado em reunião com o Conselho Superior, o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e a Comissão Própria de Avaliação, colocou, como propostas 
futuras, para a instituição: 

 Rever e aperfeiçoar o projeto político-pedagógico da instituição. 
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 Promover melhor integração entre o Centro de Extensão e os diversos setores da 
IES, buscando adequações entre sua estrutura de funcionamento e as 

coordenações dos cursos. 
 Rever o sistema avaliativo em todos os cursos, evitando o excesso de processos 

teóricos-conteudistas, do atual sistema, e implantando processos metodológicos 
mais práticos e investigativos, adequados a cada curso e a cada disciplina, para 
que a formação, alicerçada no conhecimento, desenvolva as competências e 

habilidades do egresso que a IES quer formar.  
 Adequar os projetos pedagógicos de todos os cursos da Instituição ao tempo 

presente, com vistas a uma constante atualização das praticas educativas, 
necessárias à condução e formação integral das gerações pós-modernas, levando 
em consideração a realidade contemporânea. 

 Incentivar a interdisciplinaridade e os temas transversais, entre as áreas de saber, 
evitando a excessiva compartimentalização do conhecimento para, incentivando a 
interlocução entre saberes, articular o ensino, a iniciação científica e a extensão, 
entre os cursos. 

 Implementar mudanças na prática acadêmica e na gestão da IES, colocando a 
Academia em sintonia com o momento histórico regional e com as demais 
instituições educativas e culturais que compõem seu entorno social. 

 Incentivar, cada vez mais, as ações de responsabilidade social e ambiental, e o 

zelo para com o patrimônio histórico local e regional, vinculando estas ações ao 
ensino, a pesquisa e a extensão, desenvolvidos no cotidiano acadêmico. 

 

A autoavaliação, de qualquer instituição, só tem valor se aferir a qualidade e a  
pertinência das ações institucionais e, ainda, conseguir apontar possibilidades para as 

mudanças que se fizerem necessárias. A Faculdade de Pará de Minas procurou, através 
de sua autoavaliação, repensar os caminhos já trilhados pela IES e programar ações 
futuras, tendo como meta a excelência institucional da Academia. 

     
A Faculdade de Pará de Minas quer continuar cumprindo sua missão, que é contribuir 

para o aumento de cidadãos brasileiros com uma formação humanizada, que saibam 
posicionar-se com equilíbrio e sensibilidade perante situações conflitivas, que saibam 
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desenvolver ações mediáticas que gerem soluções adequadas e que contribuam para o 
progresso do Brasil, em qualquer ponto e região do país que necessitarem e solicitarem 

seus conhecimentos e sua formação profissional. 
Lígia Augusta Muniz Ribeiro 

Relatora - CPA/ FAPAM 
 
Membros da Comissão Própria de Avaliação - CPA/FAPAM 
1- Lígia Augusta Muniz Ribeiro - Coordenadora 

2- Ana Margareth Fonseca – Coordenadora adjunta 

3- Tânia Aparecida Ferreira Hanke – representante dos Coordenadores 

4- Daniel de Oliveira Capanema – representante do setor técnico-administrativo 

5- Renata Crescência de Abreu Silva Santana – representante técnico-administrativo 

6- Anderson Baptista Leite – representante docente 

7- Álisson Magela Moreira Damaceno – representante discente 

8- Erna Lenir de Alcântara Cunha – representante da sociedade civil 

9- Daniel Mendes Barbosa – representante dos coordenadores 

10- Sonia Cristina Fagundes Malta – representante docente 

11- Cristina Mara França Pinto Fonseca – representante docente 

12- Neusa Maria Teixeira – representante do setor técnico-administrativo 

13- Wesley Souza Castro – representante docente 

14- Emily Alves de Miranda – representante discente 

15- Paulo César Machado Resende – representante discente 

16- Clarice Aparecida Camargos Oliveira – representante da sociedade civil 

17- Ana de Oliveira Guimarães Gaudioso – representante da Mantenedora 
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Avaliação do Corpo docente feita pelos Alunos 

Instrumento: Questionário – Ano: 2012 
 

Questão 
Ótimo / 
Atende 

plenamente / 
Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente / 
Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

1 - Habilidade na condução do processo ensino-aprendizagem.        
2 - Relacionamento do professor com os alunos.        
3 - Postura ética do professor avaliado.        
4 - Aborda questões relacionadas à ética da futura profissão dos alunos.        
5 - Apresenta e discute o programa da disciplina no início do semestre.        
6 - Cumpre o programa proposto.        
7 - Cumpre os horários de aula com pontualidade.        
8 - Demonstra estar atualizado na disciplina que leciona.        
9 - Relaciona sua disciplina à realidade circundante (contextualização).        
10 - Desenvolve trabalhos interdisciplinares.        
11 - Conduz um ensino investigativo, desenvolvendo a capacidade de análise dos 
alunos.        
12 - Estimula pesquisas de iniciação científica dentro da disciplina.        
13 - Incita a criatividade e a produção individual.        
14 - Conhece as normas técnicas e a linguagem científica de sua disciplina e área 
de saber.        
15 - As bibliografias complementares indicadas são de boa qualidade e 
adequadas ao aprofundamento do que é ensinado.        
16 - Propõe atividades que permitem a construção do conhecimento.        
17 - As avaliações aplicadas verificam o bom aproveitamento dos conteúdos da 
disciplina.        
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Avaliação da Instituição feita pelos Alunos 
Instrumento: Questionário – Ano: 2012 

Caracterização do aluno   
 

Questão 1 Até 29 
anos 

De 30 a 45 
anos 

Acima de 
45 anos Total 

A sua idade está entre:      

 
 
 
 
 

 
Questão 3 Escola 

pública 
Escola 

particular Total 

Você concluiu o Ensino Médio:     

 
 
 
 
 
 

 

 

Questão 2 Estuda e 
trabalha Só estuda Total 

Atualmente você:     

Questão 4 
Ensino 

Médio em 
tempo 
normal 

Curso 
supletivo 

Curso Técnico 
Profissionalizante Total 

Você cursou o ensino médio em:      

Questão 5 
Mais de 
10 horas 
semanais 

De 5 a 10 
horas 

semanais 

De 2 a 5 
horas 

semanais 

Apenas 
assisto às 

aulas 
Total 

Número de horas semanais que você dedica aos estudos, fora da 
sala de aula:       

Questão 6 
Leitura 

de 
revistas 

Jornal 
impresso Televisão Internet Radio 

Participação 
em 

palestras e 
seminários 

Participação 
em cursos Total 

Marque todos os itens que você utiliza 
para atualizar-se culturalmente e 
informar-se sobre os acontecimentos 
nacionais e mundiais.  
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Dados sobre a conduta do aluno como discente 

Questão 1  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Meu aprendizado nas disciplinas.       
 

Questão 2  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Meu grau de conhecimento anterior para 
acompanhar o curso        

 

Questão 3  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Frequência e pontualidade às aulas.       
 

Questão 4  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende 
/ 

Nunca 

Não 
sabe Total 

Cumprimento das obrigações acadêmicas (interesse, 
entrega pontual dos trabalhos, saber ouvir, 
participação nas aulas e atividades)  

      

 

Questão 5  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende 
/ 

Nunca 

Não 
sabe Total 

Utilização da biblioteca e de todos os recursos 
disponíveis no setor (livros, periódicos, pesquisas 
virtuais, videoteca)  

      

 

Questão 6  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Conhecimento dos projetos sociais desenvolvidos 
pela instituição.        
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Dados sobre a organização didático-pedagógica e institucional 
 

Questão 12  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

As disciplinas de seu curso são todas relevantes 
para a sua formação profissional?        

 
 
 

Questão 13  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Você utiliza os veículos informativos da IES?       
 

Questão 14  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Grau de satisfação com o curso escolhido.       
 

Questão 15  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Funcionários da biblioteca.        
 

Questão 16  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Funcionários da Secretaria.        
 

Questão 17  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Laboratórios de Informática.        
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Questão 18  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Departamento Financeiro.        
 
 
 
 
 
 

Questão 19  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Almoxarifado (agendamento de recursos 
tecnológicos e didáticos)        

 

Questão 20  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Facilidade de contato com as coordenações.       
 

Questão 21  
Ótimo / 
Atende 

plenamente 
/ Sempre 

Bom / Atende 
frequentemente 
/ Muitas vezes 

Regular / 
Atende 

parcialmente 
/ Algumas 

vezes 

Ruim / 
Não 

atende / 
Nunca 

Não 
sabe Total 

Atendimento dos coordenadores aos alunos.       
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Avaliação da Instituição feita pelo Corpo Docente 

Instrumento: Questionário – Ano: 2012 
 

Questão 1 Doutor Mestre. Especialista. Graduado.  Doutorado 
em curso. 

Mestrado 
em curso. 

Especialização 
em curso.     

Titulação(pode-se assinalar mais de um 
item):            
 

Questão 2 Mais de 10 
anos 

De 6 a 9 
anos. De 3 a 5 anos. De 1 a 2 

anos. 
Menos de 1 

ano.          

Há quanto tempo trabalha na instituição:              
 

Questão 3 
Leciona e 

trabalha em 
outra função.  

Apenas 
leciona.               

Atualmente você:               
 

Questão 4 
Leciona 

somente na 
FAPAM.  

Leciona na 
FAPAM e em 

outras 
instituições. 

              

Como professor você:                 
 

Questão 5 
Mais de 10 

horas 
semanais. 

De 5 a 9 
horas 

semanais. 
De 2 a 4 

horas 
semanais. 

Uma hora 
por 

semana.  
Não 

estuda.         

Número de horas semanais extra-classe, dedicadas a atividades e 
estudos da disciplina que ministra:              

 

Questão 6 Cursos de 
Extensão. 

Congressos, 
simpósios, 

conferência. 
Seminários, 

palestras, 
encontros.  

Outras 
atividades e 
eventos de 

capacitação 
na sua área 
de atuação.  

Não 
participa.         

Participação em atividades de aperfeiçoamento profissional e acadêmico (auto-
capacitação). Assinale todos os itens dos quais você participou, nos últimos 
três anos:              
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Questão 7 Novos 
livros. 

Revistas 
especializadas. 

Periódicos 
(revistas 
diversas, 
jornais 

específicos). 

Recursos 
virtuais.  Outros.         

Marque os itens que você utiliza para atualização da(s) 
disciplina(s) que ministra:              

 

Questão 8 Publicação 
de livros 

Publicação 
em 

capítulos 
de livros 

Publicação de 
artigos em 

revistas 
científicas e 

ou 
especializadas. 

Apresentação 
de estudos 

em 
Congressos, 
Simpósios, 

Conferências, 
etc. 

Realização de 
pesquisa, 

apresentação de 
monografia(lato-

sensu).  

Realização de 
pesquisa, 

apresentação de 
dissertação(mestrado)  

Realização de 
pesquisa, 

apresentação 
de 

tese(doutorado)  

Publicação 
de 

resenhas.  

Publicação 
de artigos 
educativos 

em jornais e 
informativos. 

Quanto a 
produção 
intelectual e 
acadêmica, você 
realizou, nos 
últimos três 
anos: 

         

 

Questão 9 
Clareza e 

facilidade de 
comunicação. 

Desempenho 
no trabalho 
em equipe. 

Visualização das 
possibilidades de 

estudos 
interdisciplinares. 

Aplicação do 
conhecimento.  

Raciocínio 
Científico.  

Hábitos 
adequados 
de leitura e 

estudo. 

Emprego 
da 

linguagem 
científica. 

Criticar, com 
ética, o 

conhecimento 
estudado. 

  

Você desenvolve, em seus alunos, as 
seguintes habilidades:           

 

 
 

 
 


