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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

Nesta seção, serão apresentados os dados institucionais da Faculdade de 

Pará de Minas – FAPAM, como também um breve histórico do município de PARÁ 

DE MINAS/MG e da FAPAM, além da composição da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA e do planejamento estratégico de autoavaliação, conforme 

determina a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES N.º 065 de 9 (nove) de outubro de 

2014. 
 

Importante destacar ser o presente Relatório de Autovaliação Institucional 

referente ao ano de 2015, sendo relatório parcial, por determinação da nota técnica 

supracitada. 

 
 
 
 
1.1 Dados Institucionais 
 
 
 
 

 

Faculdade de Pará de Minas – FAPAM – 0752 
 
 

Diretor-Geral: Prof. Ms. Ruperto Benjamin Cabanellas Vega 
 
 

Vice-Diretor: Prof. Dr. Flávio Marcus da Silva 
 
 
 
 

 

Endereço institucional próprio: 
 

Rua Ricardo Marinho, n.º 110 – Bairro São Geraldo – PARÁ DE MINAS/MG – 

CEP 35660-398 – Telefone: 37 3237-2000 
 

CNPJ n.º 20.923.264/0001-24 

Personalidade jurídica: privada 

Website:  www.fapam.edu.br 
 

Endereço eletrônico: fapam@fapam.edu.br 
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Mantenedora: Confraria Nossa Senhora da Piedade da Paróquia Nossa 

Senhora da Piedade de Pará de Minas 

 

Presidente: José Cornélio de Oliveira 
 
 

Vice-presidente: Maria de Lourdes Alves Ferreira Fonseca 
 
 

Caracterização: Instituição privada sem fins lucrativos – Faculdades isoladas 
 
 

Município: PARÁ DE MINAS 
 
 

Estado: Minas Gerais 
 
 

Cursos de graduação: 11 (onze) 
 
 
 

 

Cursos oferecidos: Administração, Agronegócio, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem, Gestão Ambiental, Gestão da Tecnologia da Informação, Letras, 

Matemática, Pedagogia e Psicologia. 

 
 
 

 

Alunos: 1283 (mil duzentos e oitenta e três) 
 
 

Professores: 105 (cento e cinco) 
 
 

Funcionários: 108 (cento e oito) 
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1.2 Breve história do município de PARÁ DE MINAS/MG 
 
 
 

 

A origem de Pará de Minas/MG está ligada ao deslocamento de aventureiros 

e bandeirantes à procura de ouro e pedras preciosas, no final do século XVII. O 

Município surgiu com a descoberta das minas de Pitangui, local que se tornou centro 

de migração e riqueza na área compreendida entre os rios Paraopeba, São João e 

Pará. 
 

Havia um ponto de pouso situado às margens do Ribeirão Paciência, onde 

muitos se fixavam dedicando-se ao trato da terra e à criação de animais. Segundo 

antigos relatos, entre os que permaneceram no local estava o mercador Manuel 
 
Batista, apelidado de “Pato Fofo”, em virtude de seu peso excessivo e de sua baixa 

estatura. 
 

Manuel Batista estabeleceu-se em uma fazenda que passou a explorar, e sua 

fama logo alcançou outros domínios da região. A casa onde residiu é considerada a 

primeira residência construída na cidade e, atualmente, abriga o Museu Histórico de 

Pará de Minas. Em decorrência da alcunha de Manuel Batista, o local ficou 

conhecido como Patafufio ou Patafufo, corruptelas de “Pato Fofo”. 
 

Atualmente, com aproximadamente 85 mil habitantes, Pará de Minas 

exemplifica perfeitamente o ideário da mineiridade. Ao mesmo tempo em que tem 

conservada sua memória histórica, o Município projeta-se no cenário estadual pelo 

seu progresso e potencial de desenvolvimento. O Município é composto por sete 

distritos: a sede, Ascensão, Bom Jesus do Pará, Carioca, Córrego do Barro, 

Torneiros e Tavares de Minas. 
 

Geograficamente, o município se localiza na parte central do Estado de Minas 

Gerais, possuindo área total de 588 km2, limitando com os seguintes municípios: 

Norte - Onça de Pitangui e São José da Varginha; Leste - Esmeralda e Florestal; Sul 

- Mateus Leme, Itaúna e Igaratinga; Oeste - Conceição do Pará. O município de 

Pará de Minas é servido pelas seguintes rodovias: BR-262; BR-352; MG-431; MG-

060, com acesso principalmente pela BR-262, distando da capital do Estado de 

Minas Gerais em 86 Km. 
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No que se refere às datas históricas mais importantes, destacamos: 
 
8 de abril de 1846 - Criação do distrito de Patafufo, pela Lei Provincial n.° 312. 9  de  

outubro  de  1848  -  Elevação  do  distrito  (pertencente  a  Pitangui)  a categoria de 

Vila (que se chamou "Villa do Patafufo"), por força da Lei provincial n.° 
 
386. 
 

31 de maio de 1850 - A Lei Provincial n.° 472 revogou a lei anterior, visto que 

não se dera cumprimento a exigência da construção dos prédios da Câmara a da 

cadeia. 
 

8 de junho de 1858 - A Lei Provincial n.° 882 confirmou a de 9 de outubro de 

1858, mas, agora, determinava Pará a povoação o nome de VILA DO PARÁ. 
 

20 de setembro de 1859 - Como tivesse sido cumprida a exigência legal da 

construção dos edifícios da Câmara a da cadeia publica, deu-se a solene instalação 

da Vila do Pará. O ato foi presidido pelo presidente da Câmara Municipal de 

Pitangui, Dr. Francisco Cordeiro dos Campos Valadares, médico e avô materno do 

ex-governador Benedito Valadares. 
 

15 de julho de 1872 - Os dois partidos políticos pitanguienses. representados 

pelos liberais (apelidados "Chimangos") e pelos, conservadores (os "Cascudos") 

viviam as turras. Com o objetivo de contrariar a posição dos liberais, que eram 

maioria, os conservadores valeram-se do deputado Gustavo Xavier Capanema Pará 

decretar a supressão da Vila do Pará, anexando-a novamente ao município de 

Pitangui. Xavier conseguiu o apoio de 16 colegas ao seu projeto, que se transformou 

na Lei Provincial n.° 1.889, extinguindo a Vila do Pará. 
 

23 de dezembro de 1874 - Na sessão ordinária de 13 de novembro de 1874, o 

deputado Capitão Antônio de Assis Martins, que havia apoiado a supressão da Vila 

do Pará, apresentou projeto pela restauração da vila, transformado, afinal, na Lei 

Provincial n° 2.081. A meu ver, esta e a verdadeira data (por ser definitiva) da 

independência político-administrativa de nosso município. 
 

25 de março de 1875 - Dá -se a reinstalação da Vila do Pará, ato a que 

presidiu o Dr. Cornélio Augusto dos Santos, aqui nascido, a presidente da Câmara 

de Pitangui. 
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5 de novembro de 1877 - Por efeito da Lei Provincial n.° 2.416, a Vila do Pará 

foi elevada à categoria de cidade. (Esta, portanto, é a verdadeira data do 

"aniversário da cidade" [...]) A "Vila do Pará" passou a denominar-se "Cidade do 

Pará", ainda em homenagem ao rio que banhava suas terras. 
 

A denominação CIDADE DO PARÁ conservou-se até 22 de setembro de 

1921, quando a Lei Estadual n.° 806 instituiu a denominação de PARÁ DE MINAS 

para o município. 

 
 

Fonte: Revista Gente, Fatos e Coisas da Câmara Municipal de Pará de Minas 
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1.3 História da Faculdade de Pará de Minas 
 
 
 

 

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

Universidade Católica de Minas Gerais – UCMG, atual Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais - PUCMINAS, através de um convênio, em 15 de outubro 

de 1968. A IES iniciou seu funcionamento em fevereiro de 1969, com os cursos de 

Licenciatura Curta em Ciências, Estudos Sociais e Letras. A responsabilidade 

didático-pedagógica sobre os cursos oferecidos era da UCMG, sendo a 

mantenedora da Faculdade de Pará de Minas a Confraria Nossa Senhora da 

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

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

de Pará de Minas desligou-se da então Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais em 03 de dezembro de 1985, passando a se chamar Faculdade de Ciências 

Humanas de Pará de Minas. Em 2 de dezembro de 1987, foram autorizadas pelo 

Ministério da Educação as Licenciaturas Plenas em Letras (Português/Inglês), 

Geografia, História e Ciências – Plenificação em Matemática, reconhecidas pelo 

MEC em 10 de junho de 1992. E aos 23 de novembro de 1998, foi autorizado pelo 

Ministério da Educação o curso de Administração, que teve sua primeira turma 

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

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

Geral da Instituição, adequado à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB – Lei 

n. 9394/96, sendo também solicitada, nessa ocasião, a alteração da denominação 

da IES para Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. O novo Regimento adequado à 

LDB foi aprovado pelo MEC em 18 de maio de 1999 (com alterações realizadas pela 

Instituição em 2002 e 2003), sendo também aprovada, em outubro de 1999, a nova 

denominação da IES: Faculdade de Pará de Minas – FAPAM. 
 

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

Biológicas – Licenciatura Plena, que teve sua primeira turma iniciada em 2001. O 

reconhecimento do curso se deu em 2005 e sua renovação de reconhecimento em 

2010. O curso de Ciências – Plenificação em Matemática – foi, em 2002, 
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transformado em Curso de Matemática – Licenciatura plena, com aumento do 

número de vagas, e reconhecido pelo MEC em 2005. 
 

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

reconhecido em 2008. E no ano seguinte, foram autorizados os cursos de 

Enfermagem e Nutrição, ambos reconhecidos em 2009. Nesta mesma época, a 

Faculdade recebeu a visita para o recredenciamento institucional. 
 

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

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

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

Informação e Pedagogia. Estes três cursos obtiveram o reconhecimento no primeiro 

trimestre de 2013. Em 2011, foi autorizada a oferta do curso de Ciências Contábeis e 

em 2012, a do curso de Gestão Ambiental. No ano de 2014 iniciou-se o Curso de 

Psicologia, após autorização do MEC. 
 

Atualmente a IES oferece a Especialização em Direito Processual 

Constitucional com 360 (trezentos e sessenta) horas-aula e prazo de 18 (dezoito) 

meses e o Master of Business Administration (MBA) em Finanças e Controladoria, 

este com 400 (quatrocentas) horas-aula. 
 

Possui o corpo docente formado por professores especialistas, mestres e 

doutores1 e um grupo de mais de cem colaboradores para auxiliar nas atividades 

administrativo-pedagógicas. 

 
 
 

 
1 A FAPAM possui corpo docente com titulação mínima de especialista. Em números concretos, havia 

no ano de 2014 no seu corpo docente 95 (noventa e cinco) professores ativos, sendo 28 (vinte e oito) 
especialistas, 58 (cinquenta e oito) mestres e 9 (nove) doutores. Com 9 (nove) professores 
licenciados, sendo 2 (dois) especialistas, 5 (cinco) mestres e 2 (dois) doutores, o que totaliza 104 
(cento e quatro) professores (ativos e licenciados). Em 2015 os números são os seguintes: 105 (cento 
e cinco) professores, sendo 24 (vinte e quatro) especialistas, 71 (setenta e um) mestres e 10 (dez) 
doutores. Todos os docentes possuem registro em carteira, conforme determina a legislação 
trabalhista, respeitando-se também as convenções coletivas de trabalho da categoria, com contrato 
por prazo indeterminado, havendo atualmente 4 (quatro) professores em tempo integral, com 
obrigação de prestar 40 horas semanais de trabalho, nelas reservados o tempo de, pelo menos, 20 
horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação, 31 (trinta e 
um) professores em tempo parcial, com no mínimo 12 (doze) horas semanais, sendo destinado 25% 
(vinte e cinco por cento) deste tempo para atividades extraclasse, inclusive atendimento a alunos, e 
62 (sessenta e dois) professores horistas. No total, em 2015, 32% dos professores da FAPAM eram 
ou integrais ou parciais, sendo: 28% (vinte e oito por cento) de professores em tempo parcial; - 3,8% 
(três vírgula oito por cento) de professores em tempo integral.  
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A IES conta também com infraestrutura bastante favorável às práticas do 

ensino, pesquisa e extensão e, ainda, possui parcerias sólidas com órgãos, 

empresas e entidades locais, regionais, nacionais e internacionais. Inclusive, no 

segundo semestre de 2012, foi celebrado entre a FAPAM e a Universidade Católica 

de Ávila (Espanha) um convênio de cooperação internacional para intercâmbio de 

discentes, docentes e colaboradores do corpo administrativo. 
 

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

situação de vulnerabilidade social ao ensino superior, a FAPAM faz parte do 

Programa Universidade Para Todos – ProUni – do Governo Federal. Ademais, na 

qualidade de entidade filantrópica, a Instituição possui também seu sistema interno 

de distribuição de bolsas de estudo de graduação. Em torno de 30% do alunado total 

da FAPAM é contemplado com bolsas divididas entre integrais e parciais. 
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1.4 Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade de 
Pará de Minas (FAPAM) 
 
 
 
 

Coordenador: Prof. Dr. Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais 

(docente) 

 

Coordenador-adjunto: Prof. Ms. Anderson Baptista Leite (docente) 
 
 
 
 

 

Representantes da Sociedade Civil: 
 
 

Erna Lenir de Alcântara Cunha, 
 
 

Clarice Aparecida Camargos Oliveira 
 
 
 
 

 

Representantes discentes: 
 
 

Laís de Araújo Moreira 
 
 

Amanda Rocha Nogueira 
 
 
 
 

 

Representantes do Setor Técnico-administrativo 
 
 

Neusa Maria Teixeira 
 
 

Tiago Emanuel de Jesus 
 
 
 
 

 

Período de mandato da CPA: 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. 
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Ato de designação da atual CPA/FAPAM: 1º de dezembro de 2014, por 

intermédio da Portaria n.º 152/2014, documento disponível publicamente de modo 

eletrônico no link “CPA” no site da FAPAM, ou impresso na sala da Comissão 
 
Própria de Avaliação no Prédio do Setor Administrativo da FAPAM. 
 

Importante destacar a participação equânime dos segmentos na composição 

da CPA, havendo 2 (dois) representantes do corpo docente; 2 (dois) representantes 

do corpo discente; 2 (dois) membros da sociedade civil e 2 (dois) representantes do 

corpo técnico-administrativo, conforme determina o inciso IV do artigo 2º combinado 

com o inciso I do artigo 11, ambos da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004. 
 

Os dois representantes docentes, Coordenador e Vice-Coordenador da 

Comissão Própria de Avaliação trabalham na FAPAM há, respectivamente, 7 e 14 

anos. Por sua vez, os membros do corpo técnico-administrativo há 10 e 21 anos, ou 

seja, são representantes que conhecem a IES há muito tempo, estando cientes das 

fragilidades e potencialidades institucionais, acompanhando o crescimento da 

FAPAM ao longo de sua história. Os dois representantes discentes são: 1 discente 

do Curso de Direito e 1 discente do Curso de Administração, os dois Cursos com o 

maior número de alunos na FAPAM. Por sua vez, os dois membros da comunidade 

externa também acompanham de perto o desenvolvimento da IES, sendo pessoas 

de representatividade na sociedade de Pará de Minas. 
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1.5 Planejamento estratégico de autoavaliação da FAPAM: aspectos históricos 
 
 
 

 

Conforme destacado em relatórios anteriores, 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, sendo um importante 

mecanismo de melhoria e análise dos processos de desenvolvimento institucional. 

Essa prática avaliativa ainda não é comum no Brasil, observando-se de modo 

rápido. 
 

Nos países desenvolvidos é praxe a avaliação dos serviços de modo geral, 

desde empresas de pequeno porte às de grande porte. No Brasil percebe-se um 

início de conscientização em se avaliar a qualidade dos serviços prestados, tendo-se 

a humildade de que as críticas devem ser recebidas sempre com o objetivo de 

melhoria da qualidade. 
 

Estudiosos do ensino superior afirmam que, se em décadas passadas a 

Educação Superior vivia uma crise de expansão, de quantidade, nas últimas 

décadas, 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. Com o 

aumento da oferta de vagas houve uma queda na qualidade do ensino em algumas 

instituições. Aliado a isto, políticas públicas educacionais que visavam ao aumento 

do índice formal de alfabetizados, promovendo mecanismos que evitassem a 

reprovação de alunos dos níveis fundamental e médio, fez com que a qualidade do 

aprendizado do alunado que chegava às IES diminuísse. 
 

Refletindo sobre estes questionamentos, percebe-se que, numa situação ideal 

para o país, expansão e qualidade são pressupostos que não podem se separar, 

devendo estar articulados, dentro da educação superior. Afinal, a educação é o 

aspecto mais importante a contribuir para o desenvolvimento nacional, haja vista os 

resultados históricos de países que promoveram o crescimento à custa da melhoria 
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do projeto educacional, com o aumento do investimento na educação, como é o 

caso do Japão pós-guerra. 
 

Dentro deste contexto, 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. 
 

Dentro deste panorama, em 14 de abril de 2004 é promulgada da Lei n.º 

10.861, instituindo o SINAES, tendo seus procedimentos regulamentados pelo 

Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006, tratando das competências da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES – e dos instrumentos 

avaliativos, no âmbito de cada Instituição de Educação Superior – IES. A referida Lei 

n.º 10.861 de 2004, tem entre suas finalidades a melhoria da qualidade da educação 

superior e a expansão da sua oferta. 
 

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

(FAPAM) reorganizou seu grupo de estudos sobre avaliação institucional, e instituiu 

a Comissão Própria de Avaliação – CPA/FAPAM, segundo as determinações da 

referida Lei. 
 

A partir daí, a CPA/FAPAM tornou-se a equipe central do Projeto de Avaliação 

Institucional da IES e conduziu todo o processo, desde o seu primeiro ciclo 

avaliativo, segundo as determinações da CONAES, órgão de coordenação e 

supervisão do SINAES. 
 

A cada término de relatório final do ciclo avaliativo, a CPA/FAPAM o envia aos 

setores competentes do Ministério da Educação – MEC, reunindo-se também 

mensalmente (de modo ordinário) para um balanço crítico das experiências dos 

últimos anos e aperfeiçoamento dos futuros processos avaliativos da IES. Assim, em 

trabalho conjunto com a CPA, a Diretoria da FAPAM está consciente dos desafios 

constantes a serem vencidos, com disciplina, profissionalismo e seriedade, 
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possuindo esse trabalho conjunto (CPA e Diretoria) papel fundamental na 

continuidade do trabalho de desenvolvimento da IES. 
 

Como destacado, a CPA/FAPAM reúne-se mensalmente (estando o 

calendário de atividades publicado no site institucional – www.fapam.edu.br/cpa) 

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. Diálogos com a Diretoria, corpo docente, discente e funcional, são 

mantidos (de modo formal e informal), com o objetivo de aproximar a IES da 

comunidade acadêmica. 
 

Continuando os trabalhos para a implantação de uma “cultura de avaliação”, 

dentro da Instituição, semestralmente os primeiros períodos de todos os cursos são 

visitados para sensibilização, esclarecimentos e conscientização da importância da 

avaliação institucional, participando de seminários de sensibilização e divulgação de 

resultados. Os professores e funcionários (inclusive os recém-contratados) 

participam também dos referidos seminários. Além disso, são encaminhados, 

frequentemente, a todos os docentes e discentes email’s informando e 

conscientizando-os sobre a importância da Avaliação Institucional. 
 

Atualmente a CPA/FAPAM é conhecida pela comunidade acadêmica, 

desenvolvendo um trabalho árduo, sério, harmônico e constante que possa gerar 

frutos a serem encaminhados e que servirão para toda a IES. 
 

Para a comunidade acadêmica são 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 atualizadas e 

disponibilizadas as informações sobre a avaliação institucional no sítio web da IES, 

como também faixas de marketing nas entradas do prédio da Instituição. No mês de 

setembro de 2015 iniciou-se a publicação do informativo CPA Informa, que é 

disponibilizado no sítio institucional (página da CPA), como também afixado nas 

salas de aula e encaminhado para a comunidade acadêmica por intermédio de 

emails cadastrados na base de dados da FAPAM. Por intermédio do referido 

informativo, são pinçadas informações institucionais à comunidade acadêmica. 
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Esta conscientização objetiva sempre a participação de todos os envolvidos 

no processo avaliativo, deixando claro que este processo não tem caráter punitivo, 

mas sim 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. 
 

A cada ciclo avaliativo os resultados da avaliação institucional são analisados 

criticamente, com o objetivo de serem melhorados sempre, alcançando, cada vez 

mais, um número maior de aderentes, como também proporcionando uma leitura 

que possa ser útil aos interesses acadêmicos e administrativos da IES. Neste 

sentido, durante o ano de 2015 uma divulgação ainda maior dos trabalhos foi 

efetivada. No ano de 2015 as duas caixas de coleta de sugestões da Comissão 

Própria de Avaliação foram repassadas à Ouvidoria Institucional,2 que é o órgão 

preparado para receber as sugestões e reclamações em seu aspecto individual. 
 

Como destacado em relatório anterior, a partir de 2014 fortaleceu-se a 

divulgação do rol de melhorias sugeridas e instituídas por intermédio da avaliação 

institucional, o que ocorreu no sítio web da IES, como também em panfletos afixados 

nas salas de aula, sem se esquecer do selo personalizado que é afixado nas 

referidas melhorias efetivadas. A CPA/FAPAM tem trabalhado para aproximar todos 

os segmentos da comunidade acadêmica, como também com a sociedade externa, 

sendo um mecanismo de avaliação e discussão acerca da saúde institucional. 
 

É importante destacar que essas medidas foram instituídas em decorrência da 

Avaliação Institucional. Sendo, também, fundamental destacar a importância das 

sugestões encaminhadas pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE)3 dos Cursos 

 
2 A Ouvidoria é órgão de comunicação com a comunidade acadêmica ou externa e as instâncias 
administrativas institucionais, visando agilizar a administração e aperfeiçoar o modelo administrativo e 
as ações institucionais. Por intermédio de diálogos mantidos entre a CPA, a Diretoria da IES e a 
Ouvidoria, entendeu-se que a Ouvidoria seria o órgão preparado e capacitado para gerenciar o 
conteúdo das caixas de sugestões. Porém, é importante destacar que reuniões são realizadas entre a 
CPA e a Ouvidoria, quando então as sugestões são repassadas entre os órgãos, com o intuito de se 
manter o diálogo institucional.  
3 Cada Curso terá seu Núcleo Docente Estruturante – NDE, composto por 5 docentes com liderança 
e experiência acadêmica, pertencentes ao corpo docente do respectivo Curso, indicados pelo 
Coordenador do Curso, que integrará o NDE como Presidente, atendidos os seguintes critérios: no 
mínimo, 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação 
stricto sensu; ter todos os membros em regime de trabalho em tempo parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo integral; renovação parcial dos integrantes a cada 3 anos, por um e dois  
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da FAPAM à Comissão Própria de Avaliação, Núcleos que estão mantendo um 

diálogo positivo com os setores da IES, inclusive com a Comissão Própria de 

Avaliação. É possível notar o aumento da demanda dos trabalhos da CPA, 

Comissão que amadurece a cada ciclo avaliativo, auxiliando a Instituição no seu 

trabalho corriqueiro de ensino. 
 

No ano de 2015 foi concluído o documento Relato Institucional que descreve 

a evolução institucional de modo excelente em relação aos processos de 

Planejamento e Avaliação Institucional, evidenciando as interações entre os 

resultados do conjunto de avaliações (internas e externas) e suas atividades 

acadêmico-administrativas, demonstrando as ações implementadas e as melhorias 

da IES em um ciclo histórico iniciado no ano de 2007. O Relato Institucional da 

FAPAM foi elaborado pela Instituição de Ensino Superior (IES) nos moldes da Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES n.º 062, originada de uma inovação do Instrumento 

para Avaliação Institucional Externa (modalidade presencial), publicada na Portaria 

n.º 92 de 31 de janeiro de 2014, consistindo num documento organizado da seguinte 

forma: relato avaliativo do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); síntese 

histórica dos resultados dos processos avaliativos internos e externos da IES e 

síntese histórica do planejamento de ações acadêmico-administrativas decorrentes 

dos resultados das avaliações. 
 

O Relato Institucional comenta a dinâmica da avaliação na Faculdade de Pará 

de Minas, tendo como início o ano de 2007 e com conclusão prevista para 2015, 

coincidindo com a vigência do atual Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Estruturalmente o documento está dividido em sete seções, de acordo com o modelo 

proposto pela CONAES/INEP. Na primeira seção é apresentada uma introdução, 

caracterizando a FAPAM, contextualizando a avaliação institucional na IES, como 

também descrevendo o processo de autoavaliação em trâmite. Na segunda seção 

está exposta uma síntese dos conceitos obtidos pela FAPAM nas avaliações 

externas. Por sua vez, na seção terceira estão os projetos e processos 

 
 
 
terços, de modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do Curso. Importante 
observar que os NDE’s regem-se de acordo com os postulados da Resolução CONAES n.º 01, de 17 
de junho de 2010.  
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de autoavaliação. Na quarta seção, a análise e divulgação dos resultados. Na quinta 

parte, os planos de melhorias a partir dos processos de avaliação. Os processos de 

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

demonstrativo da evolução institucional. 
 

Em breve síntese conclusiva, nota-se a preocupação da FAPAM em atender 

aos requisitos legais da educação superior, em harmonia com a necessidade e o 

desejo de se melhorar frequentemente a qualidade da educação oferecida. 
 

A FAPAM, de modo honesto e atuante, sempre busca atender às exigências 

ministeriais e legais em relação ao processo de educação, pois, entende o 

compromisso público com a melhoria da educação nacional, destacando seu 

objetivo de consolidação estadual como Instituição de Ensino Superior de 

excelência, projeto que está definido claramente em sua administração. 
 

O desafio mais importante visualizado e enfrentado pela IES é melhorar, cada 

vez mais, o nível acadêmico e profissional de seus profissionais, primando pelo 

conhecimento teórico de qualidade, sem se descurar da prática comprometida com a 

realidade social, além da formação de profissionais com comprometimento ético. 
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2 METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAPAM 
 
 
 

 

As metodologias aplicadas nos ciclos avaliativos anteriores, como destacado, 

são sempre analisadas e reajustadas, objetivando 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, como 

também para o contínuo desenvolvimento da FAPAM. 
 

Os instrumentos avaliativos são selecionados e estruturados pela 

CPA/FAPAM, que organiza todo um sistema de coleta de informações, que podem 

apresentar claramente o cotidiano de trabalho da IES e de seus Cursos. 
 

Em primeiro lugar, sempre são 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 mostra o universo institucional, com suas linhas de ação, preparando a 

equipe para a análise de cada Curso, em particular. 
 

Em seguida, é realizado um quadro de leitura dos Projetos Pedagógicos de 

cada Curso, que foram discutidos e analisados, juntamente com os coordenadores 

pedagógicos e de Cursos. 
 

São realizadas visitas “in loco” a todos os setores da IES e realizadas 

entrevistas com os coordenadores de áreas administrativas e pedagógicas, 

relacionadas às principais dimensões da educação superior. 
 

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 online são disponibilizados no sítio eletrônico 

da FAPAM, para professores e alunos durante dois meses, no primeiro e no 

segundo semestres. 
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O auxílio dos coordenadores de Cursos foi fundamental 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. 
 

A participação da sociedade civil também é fundamental no processo 

avaliativo, tendo a CPA dois representantes da sociedade civil ativos. No tocante à 

comunicação ampla com a sociedade civil, a FAPAM mantém contato constante com 

as autoridades, prefeituras e diversas instituições da região. A IES mantém, ainda, 

contato com significativa parcela de seus egressos formados na última década. 

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 da área física da FAPAM. 

Além disso, alguns egressos são convidados, esporadicamente, a ministrarem 

palestras na IES sobre suas profissões, mostrando que a FAPAM, além de estar 

engajada e interessada em manter contato com seus ex-alunos no que se refere à 

vida profissional, forma profissionais que exercerão seus misteres efetivamente em 

toda a região. 
 

No ano de 2014 foi iniciada a discussão acerca da Pesquisa de 

Acompanhamento do Egresso, que ocorrerá a partir do de 2015, colhendo 

informações relativas ao perfil dos egressos, focalizando aspectos sócio-econômicos 

e culturais. Todavia, é importante destacar que a Pesquisa de Acompanhamento do 

Egresso já existe, percebendo a Comissão a necessidade de encorpá-la. 
 

Em relação à participação da comunidade acadêmica na avaliação, bem 

como em todos os processos avaliativos, importante mais uma vez frisar ser a 

mesma voluntária e sigilosa. Isto permite que se obtenha 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. Porém, é voluntária, mas motivada, havendo uma  
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participação consciente e comprometida. Em termos percentuais, a participação da 

comunidade acadêmica nas avaliações institucionais é da ordem de 40% (quarenta 

por cento) a 45% (quarenta e cinco por cento), sendo considerado um número 

insatisfatório. Preocupada com o aumento da participação, a CPA requisitou à 

Diretoria da IES que empreendesse esforços no sentido de se conseguir um 

aumento contínuo dos índices. 
 

Portanto, neste modelo de avaliação, adotado em 2015, privilegiou-se, mais 

uma vez, como destacado, 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. 
 

A autoavaliação institucional de 2015 consultou corpo discente, corpo 

docente, coordenações de Cursos, corpo técnico-administrativo de modo geral. 
 

A CPA/FAPAM organiza duas avaliações anuais: uma avaliação no 1º 

semestre e outra no 2º semestre. A avaliação do primeiro semestre possui foco 

pedagógico, compreendendo Autoavaliação do aluno/Avaliação docente/Avaliação 

do coordenador. Por sua vez, a avaliação do 2º semestre possui abrangência maior, 

em nível institucional, apurando elementos pedagógicos, inclusive, estrutura 

institucional, de modo amplo. 
 

Após o término do período de resposta aos questionários, o Setor de 

Informática da IES libera os arquivos gerados no sistema para a CPA/FAPAM que 

analisa todos os documentos e elabora estatísticas com o apoio de software 

específico, gerando indicadores específicos que são estudados e tratados pela 

Comissão que posteriormente os apresentam à comunidade acadêmica, por 

intermédio de Seminários semestrais organizados pela Comissão Própria de 

Avaliação da FAPAM. Os coordenadores de Curso são encarregados de se reunirem 

com seus professores para discutirem individualmente com os mesmos os 

resultados. Por sua vez, a CPA, juntamente com a Coordenação Pedagógica, se 

encarrega de discutir com os coordenadores as considerações acerca de seus 

Cursos. Esse processo piramidal promove a interação entre Diretoria, Coordenações 
 

23 



 
 
 
 

 

de Cursos e corpo docente, fazendo com que todos participem efetivamente do 

procedimento avaliativo. 
 

O Seminário é publicizado, sendo convidada toda a comunidade acadêmica, 

por intermédio de convite no site institucional, como também pelo encaminhamento 

de convite por email aos contatos institucionais, incluindo ex-alunos da FAPAM. É 

um momento importante de divulgação dos resultados da Avaliação Institucional. 
 

Antes da realização do Seminário, há reuniões da CPA com as coordenações 

de Cursos, com o intuito de dialogar acerca dos resultados, diálogo que objetiva 

gerar estratégias de melhoria constante das práticas pedagógicas. À Diretoria da 

IES são apresentados (também) todos os resultados. 
 

Depois de recebidos os resultados, a IES possui elementos para subsidiar 

políticas e estratégias de melhoria, seja pedagógica, institucional, burocrática. 
 

Durante o ano de 2015 foram realizados 2 (dois) seminários. No dia 10 de 

fevereiro de 2015 foi realizado o Seminário de Apresentação dos Resultados no 

Auditório I, estando as fotografias e documentos comprobatórios arquivados no 

Centro de Extensão, com participação de 190 pessoas. Por sua vez, no dia 17 de 

agosto de 2015 foi realizado o Seminário de Divulgação de Resultados Parciais da 

Avaliação Institucional do 1º semestre de 2015, ocorrido no Auditório I, tendo sido 

convidada toda a comunidade acadêmica, estando as fotografias e documentos 

comprobatórios arquivados também no Centro de Extensão – CEFAPAM. 

 
 
 
 
2.1 Itens avaliados – 1º semestre – avaliação docente/coordenador/auto-
avaliação 
 
 
 
 

No primeiro semestre de 2015 houve avaliação com o objetivo de analisar 1) 

corpo docente; 2) coordenador e 3) auto-avaliação discente, conforme questões 

listadas abaixo. O objetivo, neste momento, foi apurar elementos pedagógicos que 

auxiliassem na elaboração de políticas e estratégias de melhorias do ensino. 

 
 

 
24 



 
 
 
 

 

Abaixo estão relacionadas as questões abordadas nos questionários do 

primeiro semestre de 2015. 

 
 

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES 
 
 
 
1. Apresentação do Plano de Ensino da disciplina (conteúdo, bibliografia, formas 

e critérios de avaliação e metodologia) no início do semestre:  
 
2. Pontualidade no início e término das aulas:  
 
3. Frequência do professor às aulas:  
 
4. Relacionamento, respeito e motivação do professor com a turma:  
 
5. Clareza das explicações dadas nas aulas:  
 
6. Devolução e discussão de provas e trabalhos corrigidos em tempo hábil  
 
7. As perguntas formuladas pelo professor estimularam e desencadearam novas 

ideias?  
 
8. As ideias principais foram retomadas, resumidas, esclarecidas ou 

completadas, quando necessário?  
 
9. Os exemplos utilizados foram ilustrativos, simples, relevantes e ajustados aos 

conceitos principais?  
 
10. O professor demonstrou domínio e profundidade em relação aos assuntos 

abordados?  
 
11. Houve sequência no desenvolvimento do assunto de modo que facilitasse o 

entendimento por parte do aluno?  
 
12. CONSIDERAÇÕES:  
 
 
 

 

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO 
 

 

1. Disponibilidade de horário para atendimento aos alunos:  
 
2. Relacionamento com os alunos:  
 
3. Organização, fornecimento de informações, divulgação de atividades 

complementares:  
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4. CONSIDERAÇÕES:  
 
 
 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DISCENTE 
 

 

1. Meu interesse pelo curso, pelas disciplinas, participação nas aulas:  
 
2. Hábitos de estudo em casa:  
 
3. Relacionamento com colegas e professores:  
 
4. Participação em atividades científico-culturais:  
 
5. CONSIDERAÇÕES:  
 
 
 
 
 
2.2 Itens avaliados – 2º semestre – avaliação docente/coordenador/auto-
avaliação/funcionários avaliando a IES/docentes avaliando a IES/discentes 
avaliando a IES 
 
 
 
 

No segundo semestre foi aplicada, além da avaliação do primeiro semestre, 

qual seja: 1) corpo docente; 2) coordenador e 3) auto-avaliação discente, conforme 

questões apresentadas acima, uma avaliação institucional ampla, contendo os 

seguintes pontos: 1) funcionários avaliando a Instituição; 2) autoavaliação docente, 

avaliação da Instituição, como também do Coordenador e das turmas; e 3) alunos 

avaliando a Instituição (de modo amplo, observando setores), conforme itens 

apresentados abaixo. 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL – FUNCIONÁRIOS AVALIANDO A IES 
 
 
 

Este questionário visa avaliar a estrutura da FAPAM, por intermédio da 

análise dos seus funcionários. A FAPAM, em contínua busca de aperfeiçoamento, 

quer ouvir sua opinião! Não se identifique, por favor. O importante é a seriedade e 
 
verdade de suas considerações.  
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PARTE 1 
 

 

Estado civil: _________________________ 
 
Sexo: ________________________ 
 
Idade: ________________________ 
 
Setor em que trabalha: __________________________________ 
 
 
 

 

Assinale a alternativa correspondente: 
 
 
 

 

Questão 1 – Você trabalha na FAPAM: 
 

 

a) (   ) Há mais de 5 anos. 
 
b) (   ) Há mais de 3 anos. 
 
c) (   ) Há mais de 1 ano. 
 
d) (   ) Há menos de 1 ano. 
 

 

Questão 2 – Qual sua formação escolar? 
 

 

a) (   ) Ensino Fundamental incompleto. 
 
b) (   ) Ensino Fundamental completo. 
 
c) (   ) Ensino Médio incompleto. 
 
d) (   ) Ensino Médio completo. 
 
e) (   ) Ensino Superior em curso. 
 
f) (   ) Ensino Superior completo. 
 
g) (   ) Especialização. 
 
h) (   ) Mestrado. 
 
i) (   ) Doutorado. 
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Questão 3 – Atualmente você: 
 

 

a) (   ) Trabalha somente na FAPAM. 
 

b) (   ) Trabalha na FAPAM e em outro lugar. 
 
 
 

 

PARTE 2 
 
 
 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 

concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 

(discordância total) a 5 (concordância total). Caso você julgue não ter 

elementos para avaliar a assertiva, favor deixar a questão em branco. 

 
 
 
 

AUTOAVALIAÇÃO 
 
 
 

Questão 1 – Você cumpre seus horários de trabalho com pontualidade, 

estando comprometido com a qualidade do serviço prestado? 

 

 

Questão 2 – Você aproveita as oportunidades de crescimento 

profissional que a FAPAM lhe oferece? 

 
 

Questão 3 – Você se sente entrosado com seus colegas de trabalho? 
 
 
 

Questão 4 – Você lê os jornais e demais veículos de informação 

distribuídos pela FAPAM? 

 
 
 
 

FUNCIONÁRIOS 
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Como você avalia o atendimento dos seguintes Setores? 
 

 

Questão 5 – Funcionários do CEFAPAM. 
 

 

Questão 6 – Funcionários da Biblioteca. 
 

 

Questão 7 – Funcionários da Secretaria. 
 

 

Questão 8 – Funcionários do Departamento Financeiro. 
 

 

Questão 9 – Funcionários do Departamento de Informática. 
 

 

Questão 10 – Funcionários do Almoxarifado. 
 

 

Questão 11 – Funcionários do Departamento Social. 
 

 

Questão 12 – Serviços Gerais. 
 
 
 

 

ESTRUTURA FÍSICA 
 
 
 

Questão 13 – Como você avalia a estrutura das salas de trabalho, no que 

se refere ao tamanho, iluminação, limpeza e conforto? 

 

 

Questão 14 – O seu setor dispõe de material adequado e suficiente ao 

bom desenvolvimento de seu trabalho? 

 
 
 
 

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
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Questão 15 – As informações entre os setores são repassadas em tempo 
 
hábil? 
 
 
 

Questão 16 – O atendimento ao público é realizado de modo 

satisfatório? 

 

 

Questão 17 – Como você avalia a divulgação das atividades culturais 

promovidas pela FAPAM? 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 
 

Questão 18 – Você considera que a FAPAM desenvolve políticas e 

práticas de inclusão social e projetos sociais que beneficiam a realidade 

regional? 

 

 

Questão 19 – A FAPAM realiza parcerias com a sociedade, de forma a 

partilha os conhecimentos que produz? 

 
 
 

 
CORPO DOCENTE/DISCENTE/TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Questão 20 – Os alunos demonstram cordialidade e respeito no 

tratamento com os funcionários, incluindo zelo com o material utilizado, 

devolvendo-o em boas condições? 

 
 

Questão 21 – Os professores demonstram cordialidade e respeito no 

tratamento com os funcionários, incluindo zelo com o material utilizado, 

devolvendo-o em boas condições? 
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Questão 22 – Alunos, funcionários e professores colaboram para a 

conservação da limpeza e boa higiene das instalações físicas da FAPAM? 

 
 

PARTE 3 
 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
 
 
 

Questão 23 – Como você descreveria o relacionamento entre 

funcionários, professores e alunos na FAPAM? 

 

 

Questão 24 – Como você se informa sobre os acontecimentos da 

FAPAM? 

 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
 

Questão 25 – O material disponibilizado é suficiente para o bom 

rendimento do seu trabalho? 

 

 

Questão 26 – Dê a sua sugestão para a divulgação e o crescimento da 

FAPAM: 

 

 

Questão 27 – Utilize este último espaço para, livremente, expor suas 

considerações pessoais sobre o trabalho, a FAPAM, como qualquer outro 

assunto que você queira se manifestar: 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR – 
 

AUTOAVALIAÇÃO/TURMAS/COORDENAÇÃO/INSTITUIÇÃO 
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Este questionário visa avaliar a estrutura da FAPAM, por intermédio da 

análise dos docentes. Portanto, pretende-se a partir deste, tornar visíveis, 

caracterizados e mapeados a estrutura física da IES, como também o 

relacionamento entre a comunidade acadêmica, de modo que seja possível o 

encaminhamento de soluções para a melhoria da qualidade dos Cursos oferecidos 

pela FAPAM. Não é necessário que você se identifique. Em cada questão assinale 

uma nota, conforme seu julgamento. 

 
 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 

concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 

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

Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, deixe-a em 

branco. 

 
 
 

 

Questão 1 – Frequência e pontualidade em suas aulas e no cumprimento 

de prazos determinados pela IES, como: entrega de diários, reuniões, 

avaliações, notas): 

 

 

Questão 2 – Você atualiza o conteúdo da disciplina que leciona a cada 

semestre? 

 

 

Questão 3 – Você solicita atualização da biblioteca indicada para os 

alunos, junto à Biblioteca da FAPAM? 

 
 

Questão 4 – Participação em pesquisa de iniciação científica. 
 
 
 

Questão 5 – Auxílio aos alunos que apresentam dificuldades na 

disciplina que leciona. 
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Questão 6 – Inovações didático-pedagógicas e uso de novas tecnologias 

de ensino. 

 

 

Questão 7 – Participação em reuniões para discussão dos currículos e 

programas de ensino. 

 
 

Questão 8 – Você conhece o projeto pedagógico de seu curso (PPC)? 
 
 
 

Questão 9 – Participação efetiva na orientação de atividades acadêmicas 

dos alunos (bancas de TCCs, estágios, projetos de extensão e pesquisa, 

orientação de monografias). 

 

 

Questão 10 – Você realiza trabalhos em conjunto com professores de 

outras disciplinas (interdisciplinares)? 

 

 

Questão 11 – O conhecimento exigido nas suas avaliações é compatível 

com o conteúdo lecionado? 

 

 

Questão 12 – Você promove com seus alunos, atividades que envolvam 

o Centro de Extensão? 

 

 

Questão 13 – Você conhece as pesquisas desenvolvidas pela FAPAM, 

através do seu Núcleo de Pesquisa? 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

PROFESSOR AVALIANDO A TURMA 
 
 
 

Questão 1 – Os alunos, em sua maioria, possuem respeito e boas 

maneiras no relacionamento com o professor? 
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Questão 2 – Os alunos, em sua maioria, possuem comprometimento 

com as tarefas discentes, tais como, entrega de trabalhos em prazo hábil, 

respeito às regras definidas pelo professor, dedicação e zelo nos estudos? 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

PROFESSOR AVALIANDO O COORDENADOR DE CURSO 
 
 
 

Questão 1 – Os Coordenadores discutem o projeto pedagógico dos 

cursos com os professores? 

 
 

Questão 2 – Qual é a facilidade de contato com as Coordenações? 
 

 

Questão 3 – Interesse dos coordenadores em propor medidas para 

melhorar as condições de ensino e aprendizagem. 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

PROFESSOR AVALIANDO O DIRETOR 
 

 

Questão 1 – Facilidade de acesso ao Diretor? 
 
 
 

Questão 2 – O Diretor retorna as solicitações e buscar sanar os 

problemas em tempo hábil? 

 
 

Questão 3 – Relacionamento do Diretor com os estudantes. 
 

 

Questão 4 – O Diretor é atuante, buscando melhorias para a FAPAM? 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

PROFESSOR AVALIANDO O VICE-DIRETOR 
 

 

Questão 1 – Facilidade de acesso ao Vice-Diretor? 
 
 
 

Questão 2 – O Vice-Diretor retorna as solicitações e buscar sanar os 

problemas em tempo hábil? 

 
 

Questão 3 – Relacionamento do Vice-Diretor com os estudantes. 
 
 
 

Questão 4 – O Vice-Diretor é atuante, buscando melhorias para a 

FAPAM? 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

PROFESSOR AVALIANDO A INSTITUIÇÃO 
 
 
 

Questão 1 – Qualidade do serviço prestado pelos funcionários da 

Biblioteca. 

 

 

Questão 2 – Qualidade do serviço prestado pelos funcionários da 

Secretaria. 

 

 

Questão 3 – Qualidade dos laboratórios de informática e de seus 

equipamentos. 
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Questão 4 – Qualidade do serviço prestado pelo departamento 

financeiro. 

 
 

Questão 5 – Qualidade do serviço prestado pelo almoxarifado. 
 
 
 

Questão 6 – Estado de conservação das instalações físicas, incluindo 

limpeza, tamanho, iluminação e conforto das salas de aula. 

 

 

Questão 7 – A instituição possui materiais didático-pedagógicos, 

incluindo recursos tecnológicos, necessários ao seu Curso? 

 

 

Questão 8 – O acervo bibliográfico, como também os horários e 

calendários da Biblioteca atendem às necessidades de suas disciplinas? 

 

 

Questão 9 – Os meios de comunicação (incluindo o marketing 

institucional) utilizados pela instituição são esclarecedores e promove 

satisfatoriamente a divulgação das atividades desenvolvidas pela FAPAM?  

 
 

Questão 10 – As informações do cotidiano acadêmico são repassadas 

em tempo hábil? 

 

 

Questão 11 – Você considera que a IES desenvolve políticas e práticas 

de inclusão social? 

 

 

Questão 12 – A FAPAM realiza parcerias com a sociedade, de forma a 

partilhar os conhecimentos que produz? 

 

 

Questão 13 – Como você considera a divulgação das atividades do 

Centro de Extensão? 
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Questão 14 – As atividades de extensão contribuem para o 

enriquecimento do seu curso? 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

ALUNOS AVALIANDO A INSTITUIÇÃO 
 
 
 
 
 

Este questionário visa avaliar a estrutura da FAPAM, por intermédio da 

análise dos docentes. Portanto, pretende-se a partir deste, tornar visíveis, 

caracterizados e mapeados a estrutura física da IES, como também o 

relacionamento entre a comunidade acadêmica, de modo que seja possível o 

encaminhamento de soluções para a melhoria da qualidade dos Cursos oferecidos 

pela FAPAM. Não é necessário que você se identifique. Em cada questão assinale 

uma nota, conforme seu julgamento. 

 
 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de 

concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia de 1 

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

Caso você julgue não ter elementos para avaliar a assertiva, assinale a opção 
 
“Não se aplica/Não sei responder”. 
 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DO ALUNO 
 
 
 
 
 

Questão 1 – Meu interesse pelo curso, pelas disciplinas, participação 

nas aulas. 

 
 

Questão 2 – Hábitos de estudo em casa. 
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Questão 3 – Relacionamento com colegas e professores. 
 

 

Questão 4 – Participação em atividades científico-culturais. 
 

 

Questão 5 – CONSIDERAÇÕES GERAIS. 
 
 
 

 

ALUNO AVALIANDO A INSTITUIÇÃO 
 
 
 
 
 

Questão 1 – Utilização da biblioteca e de todos os seus recursos 

disponíveis (livros, periódicos, pesquisas virtual, videoteca):? 

 

 

Questão 2 – Meu conhecimento dos projetos sociais desenvolvidos pela 

instituição? 

 

 

Questão 3 – Participação em atividades acadêmicas desenvolvidas pelo 

centro de extensão (cursos, palestras seminários, outros). 

 
 

Questão 4 – Participação em pesquisa de iniciação científica. 
 

 

Questão 5 – Respeito para com os professores, funcionários e colegas. 
 
 
 

Questão 6 – Minha contribuição na limpeza e conservação dos prédios 

da FAPAM. 

 
 

Questão 7 – Qual o seu grau de satisfação com o Curso escolhido? 
 
 
 

Questão 8 – Como você avalia o trabalho prestado pelos funcionários da 

Biblioteca? 
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Questão 9 – Como você avalia o trabalho prestado pelos funcionários do 

CAA (Centro de Atendimento Acadêmico)? 

 
 

Questão 10 – Como você avalia os laboratórios de informática? 
 
 
 

Questão 11 – Como você avalia o estado de conservação das 

instalações físicas, incluindo salas de aula (limpeza, tamanho, iluminação e 

conforto)? 

 
 

Questão 12 – A instituição possui materiais didáticos pedagógicos 

(incluindo equipamentos de informática e multimídia) que atendem ao seu 

curso e período? 

 
 

Questão 13 – O acervo bibliográfico da Biblioteca atende às 

necessidades de seu Curso? 

 

 

Questão 14 – Os horários e calendários da Biblioteca correspondem às 

suas necessidades? 

 

 

Questão 15 – Os meios de comunicação utilizados pela FAPAM são 

esclarecedores, sendo as informações do cotidiano acadêmico repassadas em 

tempo hábil? 

 
 

Questão 16 – Você considera que a FAPAM desenvolve políticas e 

práticas de inclusão social? 

 

 

Questão 17 – A FAPAM realiza parcerias com a sociedade, de forma a 

partilhar os conhecimentos que produz, incluindo projetos sociais que 

beneficiam a realidade regional? 
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Questão 18 – Como você avalia a divulgação das atividades 

desenvolvidas pelo Centro de Extensão (CEFAPAM)? 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

ALUNO AVALIANDO O DIRETOR 
 

 

Questão 1 – Facilidade de acesso ao Diretor? 
 
 
 

Questão 2 – O Diretor retorna as solicitações e buscar sanar os 

problemas em tempo hábil? 

 
 

Questão 3 – Relacionamento do Diretor com os estudantes. 
 

 

Questão 4 – O Diretor é atuante, buscando melhorias para a FAPAM? 
 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 

 

ALUNO AVALIANDO O VICE-DIRETOR 
 

 

Questão 1 – Facilidade de acesso ao Vice-Diretor? 
 
 
 

Questão 2 – O Vice-Diretor retorna as solicitações e buscar sanar os 

problemas em tempo hábil? 

 
 

Questão 3 – Relacionamento do Vice-Diretor com os estudantes. 
 
 
 

Questão 4 – O Vice-Diretor é atuante, buscando melhorias para a 

FAPAM? 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 
 
 

Novidade no ano de 2015 foi a inserção na pesquisa da avaliação do Diretor e 

do Vice-Diretor institucional. Deste modo, corpo docente e discente foram 

consultados sobre o trabalho desempenhado pelos referidos profissionais, o que 

auxiliará na definição de medidas que possam melhorar o trabalho prestado pela 

FAPAM. 
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3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
 
 
 

 

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 graduando 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 FAPAM objetiva construir um processo avaliativo tendo 

sempre como foco a formação integral do aluno. Sua formação ética e comprometida 

reflete no desenvolvimento de uma sociedade justa, fraterna e respeitadora das 

bases do Estado Democrático de Direito. 
 

Dentro desta principiologia, descrevemos na presente seção do relatório, o 

estudo apurado da realidade institucional da IES inserida nos cinco eixos, 

abrangendo as dez dimensões previstas na legislação instituidora do SINAES, 

especificamente no seu artigo 3º. Junto a cada dimensão analisada, apontamos as 

potencialidades da IES como características a serem conservadas e ampliadas e, 

também, as fragilidades que devem ser corrigidas, tendo em vista ser também esta 

uma das mais importantes finalidades de todo esse processo avaliativo. 

 
 
 
 
3.1 Dimensões institucionais avaliadas: os eixos e as dimensões componentes 
da Lei n.º 10.861, que institui o SINAES 
 
 
 
 

Abaixo estão descritos os cinco Eixos, contemplando nestes, as dez 

dimensões referenciadas no marco legal do SINAES (artigo 3º da Lei n.º 10.861), 

sendo apresentados os dados e as informações pertinentes a cada um dos 

eixos/dimensões, de acordo com o PDI da FAPAM, como também de acordo com 
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sua identidade e realidade observada por intermédio de sua autoavaliação 

institucional, inclusive. 

 
 

EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 

 

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

 

EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 
 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 
 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 
 

 

EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO 
 

Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
 

Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 
 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 
 

 

EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 
 
 
 

Apresentados os eixos, passar-se-á nas próximas seções à análise de cada 

um deles individualmente, apresentando diagnóstico da realidade, como também 

os avanços e os desafios a serem enfrentados. 
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EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 

O Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) engloba a 8ª dimensão do 

SINAES (Planejamento e avaliação). Em relação aos processos seletivos é 

importante frisar ser a avaliação do ensino superior 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. 
 

Inicialmente, a título de conhecimento da visão da IES, importante frisar que, 

de acordo com o Projeto de Desenvolvimento Institucional da IES (PDI-2011-2015), 

a FAPAM tem como missão “possibilitar a promoção humana através do ensino e da 

produção de conhecimento, do fomento à cultura e ao progresso científico, formando 

profissionais críticos, criativos e empreendedores, compromissados com a defesa da 

vida humana em todas as suas dimensões (sociais, religiosas, morais, físicas e 

psíquicas) e capazes de se ajustarem com rapidez aos avanços da ciência e da 

tecnologia em cada área de atuação”. (PDI, 2011-2015, p. 5). 
 

Por sua vez, constituem objetivos específicos da IES: I) manutenção de corpo 

docente com mais de 60% de titulados em nível de mestrado e doutorado; II) 

estabelecer uma política de contratação de docentes que possibilite a progressiva 

justaposição entre titulação e regime de trabalho em tempo parcial e integral, dentro 

das condições reais da IES; e III) consolidar linhas de pesquisa em todos os cursos 

da Instituição, para orientar os trabalhos que são desenvolvidos pelo Núcleo de 

Pesquisa e pelo Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Em relação à titulação do corpo docente, num comparativo entre os anos de 

2014 e 2015, tem-se o seguinte panorama: 
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Professores (por titulação) 2014 2015 
   

Especialistas 28 24 
   

Mestres 58 71 
   

Doutores 9 10 
   

Total de professores 95 105 
   

Percentual (stricto sensu) 70,52% 77,14% 
   

 
 
 
 

A análise dos dados mostra que houve diminuição do número de 

especialistas, entre os anos de 2014 a 2015, e efetivo aumento do número de 

mestres e doutores, o que representa o compromisso de manutenção de seu corpo 

docente com mais de 60% de titulados em nível de mestrado e doutorado, 

especificamente 77,14% (setenta e sete vírgula quatorze por cento) no ano de 2015. 

Graficamente, tem-se a seguinte evolução da titulação do corpo docente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atualmente a IES conta com 4 (quatro) professores em tempo integral, cada 

um com gabinete de trabalho individual4 que atendem de modo excelente às 

 
4 Individualmente as salas dos professores em tempo integral possuem as seguintes características 

físicas: 1 sala com área de 7,66 m2 (sete vírgula sessenta e seis metros quadrados), com estação de 
trabalho, computador e impressora, além de internet, ramal telefônico próprio e armário para arquivo 
dos documentos, com duas janelas com cortinas persianas, com excelente localização e espaço 
necessário para atendimento, dotada de acessibilidade por escada e rampa; 1 (uma) sala com área 

de 11,09 m2 (onze vírgula zero nove metros quadrados), com 2 (duas) estações de trabalho, 2 (dois) 
computadores e impressora, além de internet, ramal telefônico próprio e armário para arquivo dos 
documentos, com 1 (uma) ampla janela com cortina persiana, com excelente localização, espaço 
necessário para atendimento, dotada de acessibilidade por escada e rampa; 1 (uma) sala com área 

de 7,66 m2 (sete vírgula sessenta e seis metros quadrados), com estação de trabalho, computador e 
impressora, além de internet, ramal telefônico próprio e armário para arquivo dos documentos, com  
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necessidades institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 

aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática (sendo todas 

dotadas de computador com acesso à internet e impressora multifuncional laser), 

perfazendo excelente infraestrutura de informática, armários de arquivo, mesa e 

cadeiras acolchoadas para atendimento, além de acessíveis. Todas as salas estão 

localizadas no Bloco Vermelho, sendo limpas diariamente pelas funcionárias da 

limpeza. 
 

Amparadas na missão e nos objetivos institucionais específicos, as 

metodologias utilizadas para a autoavaliação da FAPAM, 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, citamos abaixo algumas das melhorias implantadas pela 

FAPAM, graças aos resultados da avaliação institucional realizada. 

 
 
 
 
Avanços institucionais 
 
 
 
 
 
ampla janela com cortina persiana e ventilador, com excelente localização, espaço necessário para 

atendimento, dotada de acessibilidade por escada e rampa; 1 (uma) sala com área de 10 m2 (dez 
metros quadrados), com estação de trabalho, computador e impressora, além de internet, ramal 
telefônico próprio e armário para arquivo dos documentos, com duas janelas com cortinas persianas, 
banheiro próprio, com excelente localização, espaço necessário para atendimento e reuniões, dotada 
de acessibilidade por escada e rampa. Além das salas individuais, os professores em Tempo Integral 
possuem uma sala comum paralela à sala dos professores com a seguinte infraestrutura: 3 (três) 
computadores com acesso à internet; 3 (três) mesas para atendimentos individuais; 4 luminárias; 1 
janela ampla.  
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As avaliações institucionais sinalizam pontos a serem aprimorados, alguns 

como medidas de longo prazo, outros com maior facilidade para resolução. Neste 

sentido, seguem abaixo exemplos de melhorias decorrentes de questões 

apresentadas por intermédio das avaliações. 

 

 

- 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 22h30m, 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 se percebeu 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 exigidas pelo seu curso.  
 

- Disponibilização online 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.  
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- Criação da biblioteca virtual, de acesso livre para toda a comunidade 

acadêmica, com livros virtuais atualizados de todos os cursos oferecidos pela IES.  
 

- Criação do CAA, com o objetivo de atender à necessidade de 

agilização do atendimento aos alunos.  
 

- Aumento da quantidade de materiais emprestados pela Biblioteca.  
 

- Melhoria das instalações de todas as salas de aula, com quadros 

brancos e carteiras mais confortáveis.  
 

- Criação do Portal Acadêmico, agilizando o contato do aluno com o 

professor, facilitação da inserção de frequência, nota, material de aula e informações 

acadêmicas.  
 

- Melhoria institucional em relação à acessibilidade para alunos 

portadores de deficiência, tanto em relação às salas de aula, como em relação aos 

setores institucionais, banheiros, auditórios.  

 

 

Em relação à avaliação discente, o sistema avaliativo implantado pela FAPAM 

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. Esses estudos persistem ao longo do trabalho da CPA/FAPAM, 

havendo análises críticas acerca de erros e acertos durante o processo de 

avaliação, como também são estudadas práticas adotadas em CPA’s de outras IES. 
 

Decorrência também de pedidos docentes e discentes, no que se refere às 

metodologias pedagógicas, a FAPAM tem-se preocupado, cada vez mais, com o 

estímulo à reciclagem e atualização de seus professores. Assim, a coordenação 

pedagógica, em conjunto com os professores, idealizaram cursos semestrais de 

atualização, denominados Encontro de Formação Docente. 
 

Assim, a IES traz (semestralmente, de modo ordinário) estudiosos da 

avaliação para proferirem palestras e conduzirem seminários (prática comum na 

FAPAM), como por exemplo, o 1º Encontro de Formação Docente, ocorrido em 2 de 

agosto de 2014, com a participação do Prof. Dr. Marcos Tarciso Masetto, o 2º 

Encontro de Formação Docente, realizado em 7 de fevereiro de 2015, com a 
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participação do Prof. Hong Yuh Ching. Por sua vez, no dia 8 de agosto de 2015, foi 

realizado o 3º Encontro de Formação Docente, com a participação do Prof. Vasco 

Pedro Moretto, focando o tema avaliação da aprendizagem na educação superior. 
 

Como destacado, os Encontros são semestrais, consistindo em iniciativa que 

gera resultados satisfatórios, consistindo reciclagem, como também momento de 

reflexão e troca de experiências docentes, principalmente em relação a 

metodologias ativas no ensino. Após os seminários são realizadas reuniões de 

colegiados de Cursos. Deste modo, imediatamente são iniciadas as reflexões sobre 

as temáticas discutidas. 
 

Durante o semestre letivo os professores são motivados a praticarem novas 

metodologias aprendidas durante os Encontros, o que os motivam a inovarem 

sempre suas práticas didático-pedagógicas. 
 

No primeiro semestre de 2016, especificamente no dia 13 (treze) de fevereiro 

de 2016, está previsto o 4º Encontro de Formação Docente. 

 
 
 
 
Desafios a serem enfrentados 
 
 
 

 

Apesar de realizar um trabalho frequente e ordenado, a CPA/FAPAM deve e 

pode sempre melhorar suas atividades, contribuindo para o desenvolvimento 

contínuo da IES. Assim como o sucesso do passado não garante o sucesso do 

presente, percebe-se que a Comissão deve continuar desenvolvendo o trabalho 

sério. 
 

Uma meta para o ano de 2016 é o aumento da divulgação da Comissão entre 

alunos, professores, funcionários e comunidade externa. Na verdade, tal prática já 

está sendo tomada, porém a CPA/FAPAM ainda considera pouco, e reconhece a 

necessidade de conscientização sempre maior da avaliação institucional. 
 

A participação da comunidade acadêmica ainda não atingiu o patamar 

almejado pela CPA, que é de 70% de participação. Deste modo, há um 
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planejamento efetivo previsto para o ano de 2016, almejando que tal quantitativo 

seja alcançado até o final de 2017. 
 

Em 2016 deverá ser eleito um novo representante discente que substituirá a 

representante Amanda Rocha Nogueira que colou grau no segundo semestre de 

2015 no Curso de Administração. 
 

Além disso, os seminários semestres ocorrerão novamente, como também 

pretende a CPA/FAPAM criar um mecanismo mais efetivo de comunicação dos 

resultados à comunidade acadêmica. 
 

A CPA também pretende aumentar o contato com a comunidade acadêmica 

por intermédio da internet, que tem se demonstrado um mecanismo muito eficiente 

de diálogo. 
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 

O Eixo 2 (Desenvolvimento Institucional) engloba as dimensões 1 (Missão e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional), como também a dimensão 3 

(Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES. 
 

Neste sentido, ao serem estudados e analisados, os documentos da FAPAM 

apontaram para uma direção principal: todos foram construídos para aferir qualidade 

e pertinência às ações institucionais. 
 

O Projeto Pedagógico Institucional é o documento norteador do trabalho 

acadêmico, desenvolvido pela FAPAM, em sintonia com os objetivos de cada curso 

oferecido pela IES, como 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.  
 

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 com titulação e capacitação.  
 

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 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  
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política, possa exercer com eficiência a cidadania”. (Projeto Político Pedagógico 

Institucional – Faculdade de Pará de Minas – FAPAM - 2011/2015).5 
 

A missão da FAPAM 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, enfatizam, tanto a formação técnico-científica, quanto a 

formação política e humana, cuidando da educação integral de seu aluno, como 

profissional e cidadão que atuará na sociedade brasileira. 
 

O Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI – da FAPAM 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 da IES, 

que se encontravam ociosos. Alguns destes espaços foram colocados à disposição 

da sociedade civil e geraram importantes parcerias que contribuem com o 

crescimento da FAPAM e de outros setores da sociedade regional. 

 
 
 
 
 
5 Imperioso destacar os trabalhos de elaboração do próximo Projeto Político Pedagógico Institucional 
da FAPAM, que está sendo conduzido seriamente pela IES.  
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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 síntese: em 2015, a instituição conseguiu aumentar (em relação aos anos 

anteriores) a titulação de seu corpo docente, conforme apresentado alhures. Neste 

sentido, conforme destacado, em números concretos, há no seu corpo docente 105 

(cento e cinco) professores ativos em 2015, sendo 24 (vinte e quatro) especialistas, 

71 (setenta e um) mestres e 10 (dez) doutores. Todos os docentes possuem registro 

em carteira, conforme determina a legislação trabalhista, respeitando-se também as 

convenções coletivas de trabalho da categoria, com contrato por prazo 

indeterminado, havendo atualmente 4 (quatro) professores em tempo integral, com 

obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, nelas reservados o 

tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de 

extensão, planejamento e avaliação, 31 (trinta e um) professores em tempo parcial, 

com no mínimo 12 (doze) horas semanais, sendo destinado 25% (vinte e cinco por 

cento) deste tempo para atividades extraclasse, inclusive atendimento a alunos, e 62 

(sessenta e dois) professores horistas. 
 

Esse aumento da titulação é fruto também de um trabalho de conscientização, 

apoio institucional e incentivo, especificamente por intermédio de ajuda de custo 

para pagamento parcial de mensalidades de cursos de 

especialização/mestrado/doutorado e capacitação, como também por intermédio do 

Plano de Cargos e Salários, que prevê valores diferenciados de hora-aula de acordo 

com a titulação docente, fruto de medidas concretas do Programa de Apoio ao 

Docente – Proad e o Programa de Apoio ao Pessoal Técnico-Administrativo. 
 

O percentual de especialistas/mestres/doutores na IES pode ser representado 

pela tabela seguinte: 
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Titulação Percentual 
 

Especialista 29,47% 
  

Mestres 61,05% 
  

Doutores 9,48% 
  

 
 
 
 

Graficamente é possível apresentar o seguinte percentual de 

especialistas/mestres/doutores na FAPAM: 

 
 
 
 
 
 

 
      Doutores 

 

Quantidade      
Mestres  

      
 

      Especialistas 
 

0 10 20 30 40 50 60 
 

 
 
 

 

Deste modo, de acordo com previsão do PDI, especificamente o objetivo de 

se conseguir “atrair e manter um corpo docente com mais de 60% de titulados em 

nível de mestrado e doutorado”, (PDI, p. 7), o mesmo foi cumprido. Sendo 

importante destacar a tendência de esse percentual aumentar ainda no ano de 2015 

com a provável conclusão de curso de professores especialistas que estão 

terminando seus mestrados, como também de mestres que estão terminando 

doutorado. 
 

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

significativamente. Destacamos a manutenção do 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. 
 

Em que pese a existência do convênio internacional, a CPA/FAPAM ainda 

considera tímidas as relações efetivamente tratadas entre as Instituições, que 
 
potencialmente podem e devem alcançar maior corpo.  
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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. (FAPAM – 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 Conselho Superior, encaminhado ao 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 CPA analisa 

frequentemente os Projetos Pedagógicos de cada curso, em particular, buscando 

sempre compreender as realidades desses Cursos. 
 

Em relação à responsabilidade social (Terceira Dimensão), é fundamental 

destacar que o ensino superior brasileiro, nos últimos anos, vem realizando um 

processo de reflexão sobre seu modelo institucional, buscando sua real presença no 

contexto histórico do país. Vivendo uma crise econômica e política, o Brasil 

compreenderá que a educação deve ser incentivada e melhorada, pois será 

fundamental na melhoria social e econômica do Estado. 
 

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. 
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A FAPAM dedica uma atenção especial aos bairros da cidade de PARÁ DE 

MINAS/MG, principalmente àqueles 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. 
 

Entendemos que a universidade/faculdade não é lugar de análise do que já 

existe, simplesmente, e, sim, de construção do futuro. 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. 
 

Em relação ao atendimento às crianças e aos jovens, a FAPAM 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. 
 

Outros projetos sociais que dão uma atenção especial à Educação Básica da 

região acontecem durante todo o ano e, dentre eles, podemos citar: 

 
 

Alimentação Saudável – com o objetivo de divulgar aos alunos do ensino 

fundamental e médio da E. E. Ângela Maria de Oliveira/Pará de Minas - MG a 

necessidade de criar hábitos de uma alimentação saudável. Favorecer aos  
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graduandos da área de saúde da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM um 

reforço teórico pratico no que se refere ao atendimento preventivo de doenças 

crônicas como HAS, DM e obesidade. 

 

 

Oficina de Memória para Idosos – A ação tem por objetivo estimular as 

habilidades cognitivas de idosos, informá-los sobre atividades que auxiliam na 

manutenção do bom funcionamento cognitivo, bem como proporcionar aos 

alunos envolvidos uma oportunidade de articulação entre conteúdos teóricos 

e a prática profissional.  

 
 

Doação de kits escolares Algar Telecom – com o objetivo de incentivar o 

gosto pelo ensino e aprendizado dos filhos dos estudantes da FAPAM.  

 

 

Ensinando e Aprendendo a prevenir DST's – com o objetivo de divulgar 

aos alunos do ensino médio da E. E. Ângela Maria de Oliveira/Pará de Minas 

- MG a necessidade da realização do sexo com responsabilidade com a 

finalidade de prevenir a evolução de patologias. Favorecer aos graduandos da 

área de saúde da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM um reforço teórico 

pratico no que se refere ao atendimento preventivo de patologias sexualmente 

transmissíveis.  

 
 

Atendimento de Enfermagem na 1ª Corrida Sicoob Ascicred – objetivando 

oferecer atendimento de Enfermagem para os participantes da referida 

corrida.  

 

 

Em relação à participação dos Cursos da FAPAM em projetos de 

responsabilidade social, destacamos que, os cursos da IES desenvolvem diversas 

atividades e projetos de atendimento à sociedade, notadamente à população em 

situação de vulnerabilidade social. 
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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 Direito 
 
 
 

1 – Núcleo de Práticas Jurídicas – O Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Faculdade de Pará de Minas – NPJ/FAPAM foi criado no segundo semestre 

de 2006 e suas atividades se iniciaram em fevereiro de 2007. Além da função 

pedagógica – a de preparar os acadêmicos do curso de Direito para a 

atuação profissional – o NPJ FAPAM desenvolve importante função social. O 

atendimento à população carente da comunidade de Pará de Minas e dos 

municípios e localidades integrantes da Comarca de Pará de Minas e região 

(como Florestal, Igaratinga, Onça do Pitangui, Pequi, São José da Varginha e 

São Gonçalo do Pará) tem por escopo precípuo auxiliar esse contingente 

populacional a obter, por meio do acesso à jurisdição, a satisfação de suas 

necessidades prementes não alcançadas através da via extrajudicial. A 

Defensoria Pública de Minas Gerais suspendeu por anos, pelo menos em 

Pará de Minas, a atuação de interesses cíveis, notadamente sobre direitos 

das famílias, relegando os jurisdicionados carentes à própria sorte. Deste 

modo, o NPJ/FAPAM absorveu boa parte da demanda da população mais 

necessitada. O trabalho de atendimento à população divide-se em 

aconselhamento jurídico geral (para aqueles que precisam de orientações 

jurídicas, mas que não necessariamente transformar-se-ão em demandas 

judiciais), tentativa de mediação e de conciliação no âmbito do próprio 

NPJ/FAPAM e, por fim, o ajuizamento de demandas ou o patrocínio de 

defesas em demandas já ajuizadas. As demandas ajuizadas versam em torno 

do direito das famílias, onde se verifica a maior necessidade por parte da 
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população carente. Pedido de alimentos, execução de alimentos, 

regulamentação de guarda e visitação, investigação (declaratória) de 

paternidade, solicitação de alvarás, divórcios e reconhecimento e dissolução 

de união estável são as demandas mais frequentes. Deste modo, através do 

NPJ/FAPAM, alunos do Curso, sob a supervisão de seus professores 

desenvolvem atendimento jurídico à população carente, como também o 

desenvolvimento técnico-jurídico dos alunos, matriculados na disciplina de 

Prática Jurídica Real 1, 2,3 4 por meio da execução de atividades práticas 

simuladas e reais, sob a orientação dos professores designados (três), 

utilizando-se do critério da hipossuficiência atestado pelo Núcleo. Há um 

convênio firmado entre NPJ e Creas – Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, com o objetivo de atender à população hipossuficiente que 

recorre ao referido Centro. Quando há necessidade, o Creas auxilia o NPJ em 

atendimentos, como exemplo, psicológico. Atualmente o NPJ conta com 7 

(sete) funcionários de atendimento administrativo e 3 (três) advogados, 

funcionando de 8h às 17 h. No ano de 2015 houve média mensal de 40 

atendimentos. Para facilitar o acesso da população aos serviços do NPJ, o 

mesmo foi transferido em fevereiro de 2014 para o Centro da cidade de PARÁ 

DE MINAS/MG, estando situado atualmente na Rua Melo Sobrinho, nº 56 (o 

que gerou aumento significativo da demanda). Houve, durante o ano de 2015, 

a presença de 119 alunos frequentes aos plantões do NPJ no 1º semestre, e 

150 alunos no 2º semestre, vindo cada aluno uma vez na semana durante 

uma hora. Cada aluno frequenta o NPJ durante 4 (quatro) semestres letivos. 

Há atualmente 140 processos tramitando na Justiça paraminense. No ano de 

2015 foram distribuídas judicialmente 52 petições iniciais no 1º semestre e 35 

petições iniciais no 2º semestre. 

 

2 – Grupo de Estudos em Direitos Fundamentais – Criado em 3 (três) de 

dezembro de 2014, com o objetivo de desenvolver o estudo dos Direitos 

Fundamentais, disciplina multidisciplinar, na FAPAM, como também incentivar 

a pesquisa docente e discente e promover o diálogo para as questões que 
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permeiam o tema, o grupo de estudos se reúne quinzenalmente para discutir 

questões relacionadas aos Direitos Fundamentais, incrementando a crítica 

acerca de questões essenciais da realidade humana. Além dos encontros, o 

Grupo de Estudos promove eventos (como palestras, debates) sobre temas 

pontuais e atuais sobre direitos fundamentais. 

 

 

O NPJ é, sem sombra de dúvidas, um projeto consolidado e importante para 

a população de PARÁ DE MINAS e região. Além destes projetos, a FAPAM mantém 

a Mostra de Profissões e o atendimento aos portadores de necessidades especiais. 

 
 
 
 

Mostra de Profissões e Visita às escolas da região 
 
 
 
 
 

A FAPAM desenvolve um programa de visitação anual, aos alunos do terceiro 

ano do ensino médio, de toda a região. Nestas visitas, a IES 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 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 a IES, ficam 

conhecendo toda a infraestrutura dos cursos oferecidos, têm contato com 

professores e coordenadores, que respondem dúvidas dos prováveis candidatos ao 

vestibular da IES. 
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Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais 
 
 
 

 

A IES oferece atenção aos portadores de necessidades especiais, oferecendo 

excelentes condições em sua estrutura física, como banheiros, rampas, carteiras 

especiais, acesso fácil às salas de aula. No ano de 2015 foram efetivadas 

importantes melhorias referentes à acessibilidade, como o aumento da porta dos 

auditórios, retirada da rampa na entrada da biblioteca, colocação de piso tátil e 

placas indicativas de direção para deficientes visuais. A FAPAM 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 prédio institucional; os núcleos 

artísticos da entidade participam dos eventos FAPAM (Coral Mãos que Falam, 

Grupo de Teatro Apaeano). 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. 

 
 
 
 

Preservação do patrimônio histórico-cultural e da memória regional 
 
 
 
 
 

A IES participa da luta de lideranças locais, na preservação do patrimônio 

histórico da região. O próprio espaço institucional possui prédio tombado pelo 

patrimônio histórico e que é utilizado como dependência para os diversos setores da 

IES, que bem o conservado, preservando e zelando 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. Como exemplo, podemos citar a 

atividade interdisciplinar “Estudos étnico-raciais – cultura indígena: um olhar sobre a 

alteridade”, realizado em agosto de 2015, como também a outra atividade 
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interdisciplinar, “Estudos étnico-raciais: heranças africanas na cultura brasileira”, 

realizado em novembro de 2015. Ambos os eventos objetivaram possibilitar aos 

graduandos da FAPAM o espaço para a pesquisa e consequentes descobertas em 

torno das contribuições africanas para a formação da cultura brasileira, como 

também refletir sobre a diversidade étnico-cultural para compreender que cada povo 

possui sua identidade própria, presente nas crenças, costumes, história e 

organização social; promover o respeito às diferenças étnicas; pesquisar traços das 

línguas africanas que deixaram suas heranças na língua portuguesa; identificar 

traços ritualísticos africanos; conhecer o processo de releitura de elementos do culto 

africano para o culto católico; reconhecer alimentos, receitas e objetos de origem 

africana; pesquisar a legislação brasileira em torno no respeito à diversidade étnico-

racial; estudar de traços históricos do período denominado “Brasil Colônia” no que 

tange à condição do negro no país; refletir sobre problemas gerados pela 

metodologia de pesquisa do Censo no que se refere à declaração de etnias pelo 

cidadão. 

 
 
 
 
Avanços institucionais 
 
 
 
 
 

A responsabilidade social da IES é ponto forte, podendo-se perceber a 

realização de vários eventos e práticas de inserção social. A própria trajetória da 

FAPAM é a história do incentivo e formação de professores e profissionais que 

trabalham para o crescimento da sociedade. 
 

A FAPAM não é somente uma Faculdade para seus alunos, é também um 

pólo de eventos e reuniões de diversos segmentos sociais da região. Muitos órgãos 

públicos e privados vem à IES semestralmente para realizarem eventos sociais e 

políticos que contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade mais informada, 

o que contribui para a mobilidade social, diminuindo, por consequência, a triste 

desigualdade social brasileira. 
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Os indicadores do CEFAPAM mostram que a FAPAM apresenta um número 

considerável de projetos relacionados à sua responsabilidade social, abordando 

inclusive questões relacionadas à temática dos direitos humanos, direito ambiental, 

população negra, índia e vulneráveis. 

 
 
 
 
Desafios a serem enfrentados 
 
 
 

 

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, este é um dos pontos que devem ser, 

sempre, trabalhados, objetivando a melhoria constante do trabalho da IES, seja em 

nível institucional, seja em nível social. 
 

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 ideia de prestação de 
serviços e de atividade eventual ou esporádica. A extensão só tem sentido 
se for estabelecido contato permanente 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 

poderiam) caminhar juntas (no cotidiano da FAPAM) em atividades interculturais, 

que articulem alunos, professores e sociedade externa. 
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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. Neste sentido, essas atividades poderiam ser registradas também 

por filmagem, para que pudessem ser disponibilizadas posteriormente pela internet 

(pelo Youtube, por exemplo). 
 

Ademais, a pesquisa e a extensão existentes ainda estão aquém do esperado 

e necessário. A IES possui estrutura excelente para a realização de atividades de 

extensão e pesquisa (como mostra a realidade do CEFAPAM e do NTCC), porém as 

mesmas ainda são pouco utilizadas pela comunidade acadêmica. Atualmente estão 

em curso apenas dois programas de especialização, especificamente a Pós-

Gradução Latu Sensu em Direito Processual Constitucional e o MBA (Master of 

Business Administration) em Finanças e Controladoria. É possível localizar alguns 

cursos de especialização que foram realizados em tempos pretéritos, isto é fato. 

Porém ainda não condiz com a necessidade e potencial institucionais. 
 

Importante observar a consolidação de linhas de pesquisa em todos os 

Cursos da IES, havendo diversas linhas de pesquisa institucionalizadas, listadas e 

oficializadas no NUPE6, com listagem disponibilizada no site da IES. Cada professor 

pode livremente definir sua(s) linha(s) de pesquisa, podendo também os alunos 

escolherem cada uma delas para a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso, 

como também para desenvolverem pesquisas durante o Curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 O NUPE, setor responsável pela coordenação de pesquisas e de projetos de iniciação científica e 
extensão, com o objetivo promover a pesquisa científica e a produção de conhecimentos, tem seu 
Coordenador designado pelo Diretor, sendo disciplinado por regulamento próprio, aprovado pelo 
CONSEPE.  
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 
 
 
 

 

O Eixo 3 (Políticas Acadêmicas) engloba as dimensões 2 (Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de 

Atendimento aos Discentes) do SINAES. 
 

Em relação à segunda dimensão (Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão) 

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 à sua formação específica. 

Um curso superior avança em sua qualidade quando possui um Projeto Pedagógico 

bem construído, 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. A responsabilidade ético-social é um dos principais pilares 

norteadores da elaboração dos Projetos Pedagógicos. 
 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da FAPAM foram estruturados dentro 

destas exigências, o que contribuiu para a sua execução e vivência, dentro do 

cotidiano acadêmico. A FAPAM é uma Instituição de pequeno porte, disto ela está 

consciente, por isso seus Projetos Pedagógicos são condizentes com os requisitos 

necessários, como também plausíveis. A CPA percebeu que os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos da IES são seguidos nas práticas educacionais do dia-a-

dia institucional. 
 

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) é um dos 

instrumentos balizadores da melhoria na qualidade de ensino institucional. A IES 

utiliza os resultados do Exame para nortear políticas acadêmicas para a melhoria do 

rendimento acadêmico de seus alunos, incentivando a melhoria da leitura, 

implementando estratégias de melhoria da qualidade das avaliações, com perguntas 

que desenvolvam o raciocínio o senso crítico em relação à realidade do País e do 
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mundo. Somente com toda a comunidade acadêmica engajada será possível 

promover constantemente a melhoria do ensino ofertado pela FAPAM. É importante 

destacar, neste sentido, a importância do trabalho desenvolvido pelos NDE da 

FAPAM, os quais estão estudando e se reunindo ativamente e frequentemente para 

analisarem estratégias curriculares e pedagógicas para essa melhoria. 
 

A página institucional foi aparelhada em 2014 com um link acerca do ENADE 

contendo provas anteriores e informações que são atualizadas frequentemente 

acerca do referido Exame, como também foi constituída uma comissão de 

professores responsáveis pela elaboração de políticas pedagógicas para 

conscientização/conhecimento/preparação para a prova ENADE. Referida comissão 

é constituída por docentes de todos os Cursos da IES, em colaboração com todos os 

professores da IES. 
 

Dentro desta concepção, a IES 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.  

 
 
 
 
Desafios a serem enfrentados 
 
 
 

 

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 

necessitava de melhor adequação, para a formação das competências e habilidades 
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do graduando.7 Constatou-se também que as exigências no tocante à aquisição do 

saber teórico são muitas 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 profissional. Este modelo teórico-

conteudista, combatido por estudiosos da educação, não contribui para a formação 

do perfil ideal, do profissional que a sociedade atual exige. 

 
 
 
 
 
7 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. Docentes e discentes, como também os 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 FAPAM foi melhorado, conforme foi colocado neste relatório e começou a ser 
revisto e analisado ainda no 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. Em 2014 o sistema de avaliação 
foi modificado, por intermédio da Portaria n.º 156, de 29 de janeiro de 2015. De acordo com o 
documento, haverá distribuição de 100 (cem) pontos durante o semestre, dividida em três etapas 
regulares de avaliação, sendo a primeira e a segunda etapas de 30 (trinta) pontos, 30 (trinta) pontos e 
a terceira etapa de 40 (quarenta) pontos, com distribuição de 0 (zero) a 10 (dez) pontos em 
trabalho(s) (oral ou escrito, em grupos ou individual) em cada uma das três etapas regulares de 
avaliação, a critério do professor, devendo o restante dos pontos ser distribuído em provas escritas, 
uma em cada etapa de avaliação. Há também a possibilidade de substituição da primeira ou da 
segunda prova escrita, ou mesmo de toda a pontuação referente a uma dessas duas etapas de 
avaliação, por uma atividade avaliativa, interdisciplinar ou não, que avalie competências normalmente 
não avaliadas numa prova escrita, desde que a proposta seja analisada e aprovada pela coordenação 
do curso e que seja devidamente registrada no CEFAPAM. Tanto na segunda quanto na terceira 
avaliação, em provas escritas e/ou outras atividades avaliativas, o professor deverá exigir dos 
discentes conhecimentos acerca de conteúdos ministrados desde o início do semestre letivo. 
Importante o destaque da Portaria em relação ao fato de os professores deverem, em todas as 
etapas regulares de avaliação, reservar em seus cronogramas pelo menos uma aula para analisar as 
provas com os discentes, após a divulgação dos resultados, devendo, na data da aplicação da prova, 
o professor dar ciência aos alunos acerca da data em que fará a análise da prova. De acordo com a 
Portaria, será aprovado na disciplina o discente que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos no somatório das três etapas de avaliação e, no mínimo, 75 (setenta e cinco) por cento de 
frequência às aulas da disciplina. Por sua vez, o discente que obtiver, no somatório das três etapas 
de avaliação, nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos e menor que 60 (sessenta) pontos, poderá 
fazer o Exame Especial. O Exame Especial se constituirá de uma prova escrita no valor de 100 (cem 
pontos), abrangendo conhecimentos de todos os conteúdos da disciplina, ministrados durante o 
semestre letivo. Por fim, para aprovação na disciplina, o discente deverá obter, no Exame Especial, 
nota que, somada aos resultados da primeira, da segunda e da terceira etapas de avaliação, resulte 
em uma pontuação que, dividida por 02 (dois), seja igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.  
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Os professores, principalmente os dois períodos iniciais, reclamaram nas 

avaliações acerca da “bagagem de conhecimento” com que chegaram à Instituição. 
 
Havendo reclamações em relação à dificuldade na redação de textos. A partir da 

evolução dos períodos, percebe-se uma diminuição de reclamações em relação à 

questão. 
 

Como em outros ciclos avaliativos, nas respostas aos questionários, aplicados 

aos grupos amostrais, representativos do corpo docente e discente, novamente foi 

destacada a pouca participação em iniciação científica, um dos pontos que 

realmente devem ser melhorados na IES. 
 

Questão interessante, aparentemente não relacionada às políticas 

pedagógicas, é o mau cheiro exalado pelo ribeirão que passa nos fundos da IES. A 

situação desfavorável ao ensino, tendo em vista gerar desconforto em algumas salas 

de aula mais próximas, questionada nas avaliações do primeiro semestre, tem sido 

enfrentada pela IES. No ano de 2015 a Diretoria Institucional se reuniu com a nova 

concessionária do serviço de água de PARÁ DE MINAS/MG, “Águas de Pará de 

Minas”, que realmente esteve no local e realizou procedimento com o intuito de 

sanar o problema. Até o momento os questionamentos diminuíram um pouco, mas a 

comunidade acadêmica está ciente do problema e também informada para informar 

ao departamento administrativo da FAPAM a ocorrência de situações 

desagradáveis. A Diretoria da IES está ciente do problema e frisou que este contato 

com a concessionária do serviço de água do município não foi o primeiro realizado, 

destacando tratar-se de problema antigo, inclusive atacado pelas diretorias 

anteriores. 
 

Outro ponto detectado e que requer uma intervenção imediata é o pouco 

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. Neste sentido, a implantação dos referidos NDE em cada Curso da 

IES vem trazendo novas propostas de ação institucionais. Semestralmente é 

planejado um calendário adequado de reuniões, cujas pautas contém discussões de 
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melhorias para os projetos pedagógicos dos cursos, implantação de grupos de 

estudos e pesquisas, sugestões de cursos de aperfeiçoamento. 
 

As outras duas sugestões apresentadas pelo corpo discente refere-se à 

possibilidade de instalação de ar condicionado e aparelhagem de datashow em 

todas as salas. A CPA/FAPAM já informou as sugestões à Diretoria Institucional que, 

concorda que as medidas podem melhorar a prática docente, porém demandará alto 

investimento financeiro, constituindo um projeto futuro para a IES. 
 

Grosso modo, os alunos na segunda avaliação de 2015 apontaram melhoria 

nas práticas pedagógicas da IES, o que sinaliza que o investimento em qualificação 

do corpo docente está gerando bons resultados. 
 

Uma fragilidade da qual a IES possui ciência é a necessidade da condução de 

um ensino transdisciplinar. Trata-se de um procedimento de longo prazo que a 

FAPAM deve institucionalizar futuramente. Como destacado alhures, a condução de 

um ensino transdisciplinar, superando a excessiva compartimentalização do 

conhecimento e promovendo o diálogo entre as áreas de saber oferecidas deve ser 

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. 

 
 
 
 
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. 
 

A extensão na IES é conduzida por um departamento específico, o Centro de 

Extensão da FAPAM – CEFAPAM, que mantém duas linhas de ação: Projetos de 

Ensino e Projetos Sociais. 
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Projetos de Ensino 
 
 
 
 
 

Projetos de Ensino são as atividades de extensão vinculadas às disciplinas 

dos diversos cursos da FAPAM atendendo prioritariamente aos interesses das várias 

graduações. Em seguida, visam a atender também às 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. 
 

Ao longo do ano, o CEFAPAM oferece diversos eventos como simpósios, 

palestras, minicursos, seminários, 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 pelos Cursos da IES em parceria com o CEFAPAM: 

 

 

Atividades didático-pedagógicas: “Licitação simulada”; “Exibição do 

documentário Revolução Francesa History Channel”; “Expositio Latini”; 

“Die die Latine”; “II Festival Cultural FAPAM”.  

 
Atividades interdisciplinares: “Projeto de Investimento Simulação de  

 
Serviços”; “Negociação Sindial Simulação Comercial – Ciências 

Contábeis”; “Elaboração de um plano prático de marketing voltado para 

o Agronegócio”; “As neurociências na educação”; “Dia da Luta 

Antimanicomial – uma ação em prol da saúde mental”; “Planejamentos 

e Projetos”; “Diversidade Cultural”; “Estudos étnico-racial – cultura 

indígena: um olhar sobre a alteridade”; “Resgatando as brincadeiras 

antigas”; “O desenvolvimento do idoso sob diversos olhares”; “Estudos  
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étnico-raciais – heranças africanas na cultura brasileira”; “Cine FAPAM: 

Escritores da Liberdade”; “Aulas sobre Formação Geral ENADE”. 

 

Cursos de capacitação: “Alta Perfomance no Atendimento: a 

diferença entre atender e impressionar”; “Montagem e configuração de 

redes de computadores”; “LINUX: fundamentos, operações e noções 

de administração”, “Cadeia Produtiva da Apicultura”; “Cultura 

Empreendedora para Professores do Ensino Superior”.  

 

Debates: “Mulheres inseridas no contexto democrático”; “O Direito 

como produto social convencionado”.  

 

Encontros Técnicos: “I Encontro de supervisores de estágio do curso 

de psicologia da FAPAM”; “I Encontro técnico Nutreminas/Forcyl”  
 

Grupos de estudos: “Pensar o conhecimento filosófico e pedagógico 

através da poesia: uma leitura da obra Essências”; “Semiologia 

Semiotécnica I”.  

 

Júris Simulados: “Júri Simulado do 1º período de Direito”; “Júri 

Simulado de Prática Jurídica”; “O Julgamento de Nuremberg e o Caso 

dos Exploradores de Cavernas”.  

 

Mesa Redonda: “Igreja e Sociedade”; “Ética, Religião e as questões 

ambientais – uma leitura da Encíclica Laudato Si”; Refugiados – uma 

questão política e de direitos humanos”; Educação Infantil – na prática”; 

“Contribuições da boa formação para o futuro profissional”; “Patologia 

da Educação – a banalização do diagnóstico de transtornos mentais e 

da prescrição indevida de medicamentos para crianças e jovens”; “O 

cenário da TI paraminense, centro-oeste e capital: perspectivas e 

desafios dos profissionais de TI”; “O ensino da língua portuguesa nos 

dias de hoje”; “Ética Geral e Profissional”.  
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Monitorias: “Análise Experimental do Comportamento”; 

“Anatomofisiologia”; “Análise Experimental do Comportamento”.  

 

Palestras: “Demonstração de objetos da Cadeia Produtiva Florestal”; 

“Ciclo de Palestras sobre o ENADE – Temas: Técnicas de Redação e 

Globalização e Política”; “Conceito aberto, plural e democrático das 

entidades familiares da Constituição de 1988”; “Sexualidade na 

escola”; “Componentes de Formação Geral – ENADE 2015”; “Palestra 

Motivacional e Premiação Enade 2015”; “Seminário Rural de Pará de 

Minas”; “A gestão participativa em diferentes espaços de ensino”; 

“Produção de mudas frutíferas, ornamentais, paisagismo e 

reflorestamento”; “Pesquisas no cotidiano acadêmico”; “O profissional 

contábil e a tecnologia da informação”; “Modelo de domínio: 

representação através do diagrama de classes e uso da ferramenta  
 

StarUML”; “Controle Concentrado de Convencionalidade: os tratados 

de direitos humanso equivalentes e não equivalentes”; “A atuação do 

gestor nos CMEIs de Pará de Minas”; “Aula Magna de recepção aos 

calouros e comemoração do dia do advogado – redução da maioridade 

penal”; “Os desafios do consultor ambiental”; “Concluintes do 8º 

período de Pedagogia, prontos para assumir uma sala de aula?”; 

“Como empreender sem capital”; “Gestão do conhecimento em 

ambiente corporativo: um estudo de caso”; “Reforma política”; 

“Presença obrigatória de crucifixo em estabelecimentos públicos em 

Estado democrático de direito laico”; “Participação popular em 

questões ambientais”; “O produtor rural pode mudar seus resultados 

através de controles e ações diárias”; “O Gestor e a Saúde do Produtor 

Rural”; “Neurociências e tecnologia”; “Enade 2015”; “Cooperativismo 

em Pará de Minas”; “Visão Empreendedora”; “Conhecimento gerando 

conhecimento”; “Água – usos e relações”; “A computação e o 

desenvolvimento de jogos”; “A Literatura na EJA: relato de experiência 

sobre o uso de gêneros literários na alfabetizaçaõ da EJA”; “Resgate e  
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transporte de pessoas acidentadas”; “Marketing Pessoal”; “Histórias de 

uma cooperativa”; “Filosofia, educação e direitos humanos”; 

“Ferramentas auxiliares nos processos de tomada de decisão 

empresarial”; “Cooperativa de transporte”; “Sistema e procedimentos 

de qualidade – ISO 9000 e 22.000”; “Agrotóxico: uso consciente”; “A 

piscicultura e a ID Agronegócio”; “A relação filosofia, educação e 

ecologia”; “A influência da musicalização na educação”; “Backbone.js – 

criando aplicações client-side de alta complexidade”; “Ética Contábil e 

Empresarial”; “Encerramento da Simulação Empresarial-

Administração”. 

 

Projetos de capacitação: “Projeto de capacitação sobre a inclusão da 

pessoa com deficiência”; “Projeto Café com Libras”.  

 

Seminários: “Novo Código de Processo Civil”; “Microsoft OneNote: 

recursos e funcionalidades”; “A Filosofia e dos desafios 

contemporâneos”; “Filosofia e Educação Matemática”; 

“Sustentabilidade e Agronegócio”; “Principais aspectos da memória, 

pensamento e linguagem”; “I Seminário NPJ Cidadão”; “I Seminário da  
 

Escola de Saúde da FAPAM: as interfaces entre a saúde física e 

mental: um olhar para além da doença e as práticas do cotidiano”; “I  
 

Seminário do PIBID-FAPAM – interlocução cultural”; .  
 
 

Simulados: “Assembleia Geral Ordinária – simulação empresarial 

serviços”; “Assembleia Geral Ordinária – simulação empresarial 

industrial”; “Assembleia Geral Ordinária – simulação empresarial”; 

“ENADE 2015”; “ENADE GTI”; “II Simulado ENADE – Enfermagem”; “A 

questão do infanticídio praticado por indígenas: crime? Uma análise do 

direito à vida x cultura indígena”; “4º Simulado do Curso de Letras”; “3º 

Simulado – Enfermagem”; “Audiência simulada”.  

 

Teatros: “Teatro Comentado – Meu adorável genro”; “Maratona teatral 

de direito e literatura – FAPAM”.  
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Trabalhos de campo: “Momento Jovem”; “Novembro Azul”; “Líderes 

do Bem”; “Outubro Rosa”; “Estudo da cadeia produtiva de hortaliças na 

agricultura urbana em Pará de Minas/MG”; “Como identificar a 

Síndrome de Burnout?”; “Acompanhamento da Prestação de Contas do 

Município de PARÁ DE MINAS”; “Conviver para conhecer melhor a 

pessoa com deficiência – APAE Mostra Arte”; “Trabalhando o meio 

ambiente com o ensino infantil na FAPAM”; “Pesquisa de opinião – 

perfil democrático dos alunos da FAPAM”; “Adubação orgânica e 

inorgânica”.  

 

Visitas Técnicas: Gruta de Maquiné e Museu Guimarães Rosa; Aldeia 

Pataxó Muã Mimatxi - Itapecerica – MG; Barracão do Produtor e 

Produtores da Região de Caldas (Jaguára); Tribunal Regional do 

Trablaho da 3ª Região; Oncologia – Conhecendo a Assistência e 

Prática no Instituto Mário Penna; Conhecendo as Rotinas de uma 

Cooperativa; Parque Ecológico e Alambique Vale Verde; São do 

Encontro – espaço de formação de competências e habilidades na 

educação formal e não formal; Fiat Automóveis; Grupo Agro – Sítio 

Botucatu; Comunidade Quilombola Arturos – Contagem/MG; Museu de 

Arte Contemporânea Inhotim; Museu de Ciências Morfológicas e ao 

Laboratório de Anatomia Humana do ICB – UFMG; Uniddade de 

Conservação Estação Ecológica Mata do Cedro; Fábrica de Rações do 

Frango Ferreira; Visão da Portabilidade em Ambiente Produtivo 

Industrial; Siderúrgica Alterosa; Bloco Cirúrgico da Santa Casa de 

Misericórdia; Libras e Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação: por uma educação melhor; Jogos e seu papel 

pedagógico na alfabetização; Escola Prof. Francisco Tibúrcio – 

Maravilhas/MG; Escola D. Amanda Pinheiro Senna (Antunes); Mercado 

Livre e lojas atacadistas na CEASAMINAS; Central de Materiais 

Esterilizados no Hospital São João de Deus (DIVINÓPOLIS/MG).  
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Mostra de Trabalhos da disciplina de Publicidade e Propaganda: 

com o objetivo de apresentar à comunidade acadêmica os trabalhos 

realizados dentro da disciplina de Publicidade e Propaganda durante o 

primeiro semestre de 2015.  

 

Dia do Pedagogo: com o objetivo de fortalecer na comunidade 

acadêmica as comemorações do Dia do Pedagogo (20 de maio), como 

também valorizar a profissão do Pedagogo.  

 

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.  

 

Continuidade do Projeto Horta Urbana FAPAM: tendo como público-

alvo alunos dos Cursos de Agronegócio, Administração, Ciências 

Contábeis, Direito e Gestão Ambiental, lançado no ano de 2013, o 

projeto tempo por objetivo fazer da horta um laboratório de pesquisa e 

extensão. A produção da horta urbana será utilizada na manutenção do 

próprio projeto e para doações a instituições filantrópicas. A população 

tem acesso aos produtos através da feira agrícola que acontece às 

sextas-feiras, na Praça Simão da Cunha, em PARÁ DE MINAS/MG. É 

também intenção da Faculdade de Pará de Minas firmar parcerias com 

escolas da região para a realização de aulas práticas sobre a criação e 

manutenção de hortas. Assim, além de contribuir para o 

desenvolvimento social, produzindo conhecimento útil à comunidade, o 

Projeto possibilita aos alunos colocarem em prática o que eles 

aprendem na teoria dentro das salas de aulas. Em comunhão com o 

desenvolvimento social, também pode-se citar as doações realizadas 

pela Horta Urbana em 2015 à Cidade Ozanan e para encontros 

realizados pelas igrejas católicas do município.  
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Congresso de Educação de PARÁ DE MINAS: com o objetivo de 

capacitar professores e profissionais da área de educação acerca das 

novas técnicas pedagógicas para melhorar o ensino.  

 

Congresso Jurídico “Os novos paradigmas do direito processual 

civil, o novo CPC em debate”: com o objetivo de discutir o novo 

Código de Processo Civil que entrará em vigor no ano de 2016, 

capacitando alunos, juristas e professores. O evento foi realizado em 

BELO HORIZONTE/MG e contou com a presença de alunos e 

professores da FAPAM.  

 

Semana Acadêmica “Jornada de Estudos Jurídicos 2015 – Direitos 

Fundamentais”: com o intuito de promover a disseminação do 

conhecimento jurídico por meio de reflexões e debates nas diversas 

áreas do Direito, de forma a instigar e desenvolver o pensamento 

crítico dos acadêmicos participantes e profissionais do direito.  

 

III Workshop Monografias 2015: com o objetivo de apresentar o 

Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso, seu regulamento, 

calendário e formas de condução das atividades aos alunos dos cursos 

de Administração, Direito, Enfermagem e Pedagogia.  

 

IV Workshop Monografias 2015: com o objetivo de apresentar o 

Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso, seu regulamento, 

calendário e formas de condução das atividades aos alunos dos cursos 

de Ciências Contábeis.  

 

Workshop de Oratória: com o objetivo de contribuir para que os 

alunos e a comunidade externa possa aprender técnicas de como 

organizar uma fala, como se apresentar em público.  

 

IV Mostra de Monografias: com o intuito de apresentar os Trabalhos 

de Conclusão de Curso dos alunos do Cursos da FAPAM; lançamento  
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dos Anais da III Mostra de Monografia; lançamento do novo 

regulamento do NUPE. 

 
 
 
 

 

Projetos sociais 
 
 
 

Considerando um dos papéis fundamentais da extensão universitária a 

contribuição com a evolução social, notadamente das camadas mais carentes da 

população, a FAPAM vem mantendo cursos sociais, em caráter permanente. Estes 

cursos já beneficiaram centenas de pessoas, em sua maioria jovens e adolescentes. 

Citamos, abaixo, exemplos bastante significativos dos Projetos Sociais da FAPAM. 

 
 

Integração Cidade – acompanhando o lançamento da TV Digital em Pará de 

Minas pela emissora TV Integração, em parceria com a Prefeitura de Pará de Minas, 

a FAPAM prestou consultoria para comunidade de Pará de Minas e região, com o 

objetivo de que a comunidade pudesse compreender melhor a importância de tal 

lançamento e suas consequências. Com a mesma TV Integração, a FAPAM realizou 

diversas parcerias, patrocinando programas educativos, como o Programa “Opinião” 

(programa de entrevistas com professores e alunos) e o Programa “Caminhos” 
 
(programa que realiza viagens educativas e culturais em cidades de todo o Brasil e 

em alguns países da América). 
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Além desses projetos permanentes, o CEFAPAM realizou no ano de 2015 os 

seguintes eventos: 

 

 

Campanha do Agasalho Fapam – 2015 – diante do quadro de pobreza em 

que muitas pessoas se encontram, é necessário que se faça ações para ajudar e 

suprir suas necessidades básicas. O projeto visou desenvolver o espírito humanitário 

dos alunos do 3º período de Letras como também da comunidade acadêmica como 

um todo. Neste ano a beneficiada foi a Fazendinha Só Vida de Pará de Minas/MG. 

 
 
 
 

Festa do Dia das Crianças – com o objetivo de promover uma Ação Social 

junto à comunidade acadêmica. 

 

 

Intervalo com arte – convidando os alunos a usarem o pensamento criativo 

na dança, no teatro, na música, na arte, que resgatam o belo e nele os valores, 

nossas raízes, valorizando a nossa cultura, buscando conhecer por detrás delas o 

pensar de um povo. O evento trouxe para a IES grupos culturais locais para 

apresentarem sua cultura durante o momento do intervalo das aulas. 

 
 

Projeto “Parada Obrigatória” – com o objetivo de conscientizar o público 

sobre o trânsito, alertando-os sobre os perigos que nele ocorrem e, sobretudo, como 

devemos nos comportar e respeitar as leis para a nossa segurança e a dos outros. 

 
 

Projeto “Formando Cidadãos” – com o objetivo de construir um canal de 

diálogo, informação e ações conjuntas com os jovens nas áreas de: cidadania, 

democracia e sistema eleitoral; DST; tolerância, diversidade e inclusão. 

 
 
 
 
 
 
Avanços institucionais 
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É reclamação frequente nos questionários de autoavaliação aplicados, a falta 

de oportunidades de participação em cursos extensionistas e demais eventos 

oferecidos dentro da IES. Foi detectado que contribui, para esta queixa, a falta de 

comunicação interna e de divulgação das atividades extensionistas intramuros, 

tendo em vista um número razoável de eventos realizados. Apesar disso, 

consideramos, ainda que, esse número de eventos pode e deve aumentar, 

contribuindo, ainda mais, para a melhoria das práticas pedagógicas e o engajamento 

social da FAPAM, conforme observações esposadas alhures. 
 

Em resposta a esta reivindicação, desde 2009 foram intensificados os meios 

de comunicação interna. Foram colocados televisores em vários pontos da 

Instituição, em especial nos corredores de entrada dos prédios, 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. Durante o ano de 2015 foram realizados alguns 

eventos, como palestras e mesa redonda (supracitados) que contaram com a 

participação de discentes na condição de debatedores. 
 

Além disso, o Departamento de Recursos Humanos vem desenvolvendo 

treinamentos e cursos para o corpo docente e técnico administrativo, treinamentos 

que envolvem práticas de trabalho específicas dos setores, como também 

capacitação para uso de sistemas de informática. 

 
 
 
 
Ponto de excelência da Extensão 
 
 
 
 

Em uma Instituição de Ensino Superior, as ações extensionistas dão 

qualidade ao cotidiano acadêmico. A FAPAM vem expandindo a sua extensão, de 

maneira tal que os integrantes diretos da IES são os primeiros a se beneficiarem 

dela. 
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Em 2015, ampliaram-se os eventos educativos e culturais oferecidos aos 

sábados, como também extraclasse e extramuros, 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 convênio da FAPAM com a 

Universidade de Ávila (Espanha) que gerou um 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. Esse intercâmbio é inclusive um dos processos de extensão que pode 

e deve ser incrementado, oportunizando concretamente o intercâmbio entre 

docentes e discentes. 
 

Em relação à pesquisa e iniciação científica, é importante destacar que, 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 maiores 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 considerável 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 FAPAM possui um Núcleo de Pesquisa (NUPE) com 

critérios próprios para a aceitação de projetos científicos. Para esta aceitação, dois 

fatores considerados principais são analisados: 1) a qualidade do projeto 

apresentado; e 2) 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 da região e do Estado. Anualmente são desenvolvidos importantes projetos 

científicos pelo NUPE. 
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Embora seja uma instituição de pequeno porte, a FAPAM mantém um corpo 

docente atuante e bem titulado, estando cada docente 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 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 importância para os municípios em torno à IES, são realizados. 

Entre os trabalhos realizados, além das pesquisas relacionadas acima, podemos 

citar o 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 os projetos desenvolvidos pelo NUPE em 2015, como 

também algumas das publicações do corpo docente, no ano de 2015, como também 

apresentamos alguns trabalhos de conclusão de curso apresentados, com temática 

aprofundada e conteúdo a ser destacado. 

 
 
 
 

PROJETOS DE PESQUISA – NUPE – 2015 
 
 
 
 
 

Em relação aos projetos de pesquisa, o NUPE coordenou 10 (dez) trabalhos 

durante o ano de 2015, podendo-se detalhar (por Curso): 

 
 
 
 

CURSO TÍTULO DO PROJETO PROFESSOR(ES) DISCENTE(S) 

  ORIENTADOR(ES) RESPONSÁVEL(IS) 
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ADMINISTRAÇÃO A cadeia de    Prof. Ednei Magela Felipe Antônio Ferreira 

 armazenamento e   Duarte  Ribeiro   

 transporte em uma         

 empresa atacadista         
      

AGRONEGÓCIO Monitoramento  do Prof. Flávia Ferreira Carlos Augusto Rios 

 consumo de água e Araújo      

 controle de gastos         
      

DIREITO Estupro praticado pela Prof. Francisco José Nadiely Néri Pereira 

 mulher: aspectos legais Villas Boas Neto     
         

DIREITO Impacto social  da Prof. Francisco José João  Carlos  de  Souza 

 prescrição penal   Villas Boas Neto  Freitas   
       

DIREITO Direito e gênero: a   Prof. Jessé  Saturnino Laís de Araújo Moreira 

 indagação feminista na Júnior      

 Constituição da          

 democracia brasileira         
          

DIREITO Aplicação da Lei Prof. Francisco José Júlia Alves Almeida 

 9099/95 e do artigo 44 Villas Boas Neto  Machado  

 do  Código  Penal  no       

 âmbito da Justiça       

 Militar estadual         
      

DIREITO Privação de liberdade: Profs. Jessé Saturnino Márcio Aurélio Morais 

 um fracasso no quesito Júnior/Ana Paula Silva   

 ressocialização    Santos Diniz     
          

DIREITO Processo     Prof. Fabrício Veiga Samuel Silva Alves 

 constitucionalizado:  Costa      

 mérito   processual  e       

 condições da ação, um       

 estudo crítico do acesso       

 à jurisdição          
        

ENFERMAGEM Análise da pressão Prof. Adriana de Flávia Carolina Oliveira 
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 arterial em alunos dos Cássia  Ferreira  Costa Andrade, Tainá Aguiar 

 cursos  de graduação Garcia Batista     

 da Faculdade de Pará       

 de Minas e o uso de       

 NTIC’s  como fator de       

 risco para hipertensão       

 arterial juvenil        
        

PSICOLOGIA A contribuição da Prof. Natália Nunes Maria Eduarda Lima 

 sabedoria e do sentido Scoralick Lempke Oliveira,  Caroline 

 da vida para o  Moreira, Paula Angélica 

 envelhecimento   de Faria, Vanessa dos 

 saudável    Anjos da Fonseca, 

      Paloma   Caroline 

      Sousa, Beatriz C. Silva 

      Ribeiro,    Viviane 

      Estefane de  Souza, 

      Taísa Joice Teixeira, 

      Everton  Racine    da 

      Silva, Fernanda Castro 

      Rosa  Rodrigues, 

      Jaqueline   Helena 

      Campos Pereira, Karina 

      de   Jesus Mesquita, 

      Fabiana   Couto 

      Sardinha    
           

 
 

No ano de 2014, o NUPE coordenou 14 (quatorze) projetos de pequisa, tendo 

havido diminuição de projetos durante o ano de 2015. Neste sentido, tem-se o 

seguinte quadro comparativo: 
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NUPE – PROJETOS DE PESQUISA QUANTIDADE 

COORDENADOS  
  

ANO DE 2014 14 
  

ANO DE 2015 10 
  

 
 

Sem sombras de dúvidas, a pesquisa deve ser fortalecida em nível 

institucional no ano de 2016. Em que pesem as dificuldades de se realizar e 

financiar pesquisas em instituições de pequeno porte particulares, deve-se sempre 

buscar parcerias, inclusive e principalmente, junto às instituições privadas regionais 

com o objetivo de se alcançar pesquisas científicas que serão revertidas em prol da 

sociedade. 
 

Abaixo segue o quadro de publicações de cada docente da IES no ano de 
 
2015. 

 
 
 
 
 
 

 

PROFESSORES – PUBLICAÇÕES NO ANO DE 2015 

 

ANA PAULA SANTOS DINIZ 
 DINIZ, Ana Paula S.; CANCADO, P. O. M. Análise 

 

  
 

  da  coisa  julgada  coletiva  no  Brasil  e  a 
 

  aplicabilidade da proposta de Antônio Gidi. In: 
 

  Antônio  Gidi;  José  Maria  Tesheiner;  Tereza 
 

  Cristina Sorice Baracho Thibau. (Org.). Processos 
 

  Coletivos:  ação  civil  pública  e  ações  coletivas. 
 

  Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. P. 193- 
 

  208. 
 

   
 

CID  CAPOBIANGO  SOARES DE  MOURA,   C.   C.   S.;   BARCELOS,   D.   A. 
 

MOURA  Divergências  entre  a  ação  de  regresso  e  a 
 

  denunciação  da  lide.  Consultor  Jurídico  (São 
 

  Paulo. Online), v. 1, p. 1, 2015. 
 

   
 

DEISE TATIANE BUENO MIOLA   MIOLA, D. T. B.; FERNANDES, G. W. Growing 
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 straight   versus   growing   decumbent:   soil 
 

 quality and allometry in Syagrus glaucescens 
 

 Becc. (Arecaceae), an endemic and threatened 
 

 palm of the Espinhaço Mountains, Brazil. Acta 
 

 Botanica Brasilica, v. 29, p. 417-424, 2015. 
 

 VARGAS, Karine Bueno; SANTO, T. D.; MIOLA, 
 

 D. T. B. O uso de pirâmides de vegetação para 
 

 a  representação  gráfica  da  mata  ciliar  do 
 

 Córrego  Água  Pequena,  Realeza,  PR.  Fórum 
 

 Ambiental da Alta Paulista, v. 11, p. 47-61, 2015. 
 

  
 

FABRÍCIO VEIGA COSTA 
 COSTA, F. V. Dano moral nas instituições de 

 

 
 

 ensino  superior.  Belo  Horizonte:  D´PLÁCIDO, 
 

 2015. 
 

  
 

FLÁVIO MARCUS DA SILVA 
 SILVA, F. M. Desgarrados. Pará de Minas - MG: 

 

 
 

 Virtualbooks, 2015. 
 

  
 

FRANCISCO  JOSÉ  VILAS  BÔAS  VILAS BÔAS, Francisco. Interpretação dada pelo 
 

NETO 
STF ao artigo. 125 § 4º da CRFB /88. SynThesis 

 

 
 

 Revista Digital FAPAM, v. 1, p. 120-133, 2015. 
 

  VILAS  BÔAS,  Francisco;  FREITAS,  J.  C.  S.  A 
 

 extinção da punibilidade pela prescrição penal 
 

 e seus efeitos na sociedade. SynThesis Revista 
 

 Digital FAPAM, v. 1, p. 159-183, 2015. 
 

  VILAS  BÔAS,  Francisco;  MACHADO,  J.  A.  A. 
 

 Aplicação da Lei 9099/95 e do artigo 44 do CP 
 

 no âmbito da justiça militar estadual. SynThesis 
 

 Revista Digital FAPAM, v. 1, p. 184-212, 2015. 
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  VILAS   BÔAS,   Francisco;   PEREIRA,   N.   N. 
 

 Aspectos  legais  do  estupro  praticado  por 
 

 mulher. SynThesis Revista Digital FAPAM, v. 1, p. 
 

 252-264, 2015.     
 

  
 

GEOVÁ NEPOMUCENO MOTA MOTA,   Geová   Nepomuceno.   O   fenômeno 
 

       
 

 religiosa da romaria sob a perspectiva da fé 
 

 cristã: a romaria ao santuário de Bom Jesus da 
 

 Lapa. Anais do Congresso da Soter, v. 1, p. 1632- 
 

 1643, 2015.      
 

  
 

GUILHERME  AUGUSTO  FERREIRA  DA COSTA, GUILHERME AUGUSTO FERREIRA; 
 

DA COSTA MORAIS, MELISSA GRAZIELLE; SALDANHA, 
 

 ALINE  APARECIDA;  ASSIS  SILVA,  IZABELA 
 

 CAPUTO;  ALEIXO,  ÁLAN  ALEX;  FERREIRA, 
 

 JAQUELINE MARIA SIQUEIRA; SOARES, 
 

 ADRIANA  CRISTINA; DUARTE-ALMEIDA, 
 

 JOAQUIM  MAURÍCIO;  LIMA,  LUCIANA  ALVES 
 

 RODRIGUES DOS SANTOS. Antioxidant, 
 

 Antibacterial, Cytotoxic, and Anti-Inflammatory 
 

 Potential   of   the   Leaves   of   Solanum 
 

 lycocarpum A. St. Hil. (Solanaceae). Evidence- 
 

 Based Complementary and Alternative 
 

 Medicine (Print), v. 2015, p. 1-8, 2015.  
 

  
 

GRACIANE RAFISA SALIBA  SALIBA,  Graciane  Rafisa.  Negociação Coletiva 
 

       
 

 na   Seara Justrabalhista:   importância e 
 

 limitações  diante  da  saúde  e  segurança  no 
 

 trabalho. In: Vitor Salino de Moura Eça. (Org.). 
 

 Trabalho & Saúde. Belo Horizonte: RTM, 2015, v. 
 

 1, p. 221-246.      
 

  SALIBA,  Graciane  Rafisa; DINALI, Daniele de 
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Jesus. Da imunidade de execução das verbas 

trabalhistas em face de organizações 

internacionais. In: Carlos Athayde Valadares 

Viegas; Cesar Leandro de Almeida Rabelo; 

Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas; 

Leonardo Macedo Poli; Rafael Soares Duarte de 

Moura. (Org.). Ensaios Críticos de Direito Público. 

Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015, v. 1, p. 347-

368. 

 
 
 SALIBA, Graciane Rafisa. Releitura da aplicação 

do direito nos contratos de trabalho com 

conexão internacional numa perspectiva 

jusprincipiológica. In: Maria Cecília Máximo 

Teodoro. (Org.). Direito Material e Processual do 

Trabalho. São Paulo: LTr, 2015, v. 1, p. 127-136. 

 
 

 SALIBA, Graciane Rafisa; RIBEIRO, Márcia 

Regina Lobato Farneze. Sustentabilidade e 

Respeito ao Meio Ambiente do Trabalho: A 
 
Responsabilidade Civil em prol da Valorização 

Humana e da Repersonalização do Direito do 

Trabalho. In: Grasiele Augusta Ferreira 

Nascimento; Luciana Aboim Machado Gonçalves 

da Silva; Maria Aurea Baroni Cecato. (Org.). 

Direito do trabalho e meio ambiente do trabalho II. 

Florianópolis: CONPEDI, 2015, v. 1, p. 136-165. 

 
 

 SALIBA, Graciane Rafisa; BARBOSA, Maria 

Bueno. Os Comitês de Tratados Internacionais 
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 de   Direitos   Humanos   no   Âmbito   da 

 Organização das Nações Unidas.  In:  ORSINI, 

 Adriana  Goulart  de  Sena;  ÁVILA,  Flávia  de; 

 FANTINI,  Karine  Monteiro  de  Castro;  SILVA, 

 Nathane  Fernandes  da.  (Org.).  Mecanismos  de 

 Solução   de   Controvérsias   Trabalhistas   nas 

 Dimensões Nacional e Internacional. São Paulo: 

 LTr, 2015, v. 1, p. 226-237.    
  

JOSÉ JANOU VIEIRA SALDANHA  Janou Saldanha. Decisão coletiva e efetivação 

 dos direitos fundamentais: limites subjetivos 

 dos efeitos da tutela  jurídica metaindividual. 

 Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. v. 350.  

  Janou  Saldanha.  A  decisão  coletiva  na  ação 

 civil  pública  e  no  código  de  defesa  do 

 consumidor: uma abordagem crítica à 

 limitação  territorial  dos  efeitos  da  decisão 

 metaindividual. In: Márcio Eduardo   Senra 

 Nogueira  Pedrosa  Morais.  (Org.).  Paisagens  do 

 direito: estudos acerca do fenômeno jurídico. Pará 

 de Minas: Virtualbooks, 2015, p. 21-55.  
  

JULIANE GOMES DE OLIVEIRA OLIVEIRA,  J.  G.  O processo de escolha dos 

 livros didáticos de alfabetização de jovens e 

 adultos pelos  professores  da  PBH-MG.  In:  II 

 Congresso  Brasileiro  de  Alfabetização,  2015, 

 Recife. II Congresso Brasileiro de Alfabetização: 

 políticas públicas de alfabetização, 2015.  
  

JÚLIO MORAES OLIVEIRA  OLIVEIRA,  Julio  Moraes.  Banco  de  Dados, 

 Cadastro de Consumidores, a Lei do Cadastro 

 Positivo  e  o Novo Sistema de Scoring de 
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Crédito. Revista Brasileira de Direito Comercial, 

Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, v. 4, 

p. 46-60, 2015. 

 
 

 OLIVEIRA, Julio Moraes. Dos Bancos de Dados 

e Cadastro de Consumidores ao Polêmico 

Scoring de Crédito. Unisul de Fato e de Direito, 

v. VI, p. 177-192, 2015. 

 
 
 OLIVEIRA, Julio Moraes. O consumismo e o 

superendividamento. Atualização CDC, v. 1, p. 

1-2, 2015. 

 
 
 OLIVEIRA,  Julio  Moraes.  Curso  de  Direito  do 
 
Consumidor  Completo.  2.  ed.  Belo  Horizonte: 
 
D'Plácido, 2015. 
 
 
 
JORGE, Alan de Matos;  OLIVEIRA, Julio Moraes; 

AMORIM, Bruno de Almeida Lewer; BARBOSA, 

Marcelo; NOGUEIRA, Bernardo Drumond Matos; 

OLIVEIRA, Hudson Gilbert de; SALGADO, Lilian 

Jorge; RIANI, Marlus Keller; MARIANO, Paulo de 

Tarso; FRANCISCO, Plínio Augusto Loureiro; 

FREITAS, Thiago Augusto . Aspectos relevantes 

da oferta e publicidade no mercado de 

consumo. In: Alan de Matos Jorge. (Org.). Direito 

do consumidor: presente e novas perspectivas. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2015, v. 1, p. 157-178. 
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   uma  escola  construída  sobre  um  cemitério. 

   Currículo sem Fronteiras, v. 1, p. 13-18, 2015. 
    

MÁRCIA BEATRIZ FERREIRA  AMARAL, Márcia B. F.; GOMES, D. F. Estudo do 

AMARAL SILVA  nível de resistência e dificuldade dos clientes 

   do interior de Minas Gerais ao uso dos canais 

   alternativos de atendimento bancário. In: XXVI 

   ENANGRAD,   2015,   Foz   do   Iguaçu.   XXVI 

   ENANGRAD, 2015.    
    

MÁRCIO EDUARDO SENRA  MORAIS,   Márcio   E.   S.   N.   P.   Breves 

NOGUEIRA PEDROSA MORAIS considerações sobre a responsabilidade civil 

   extracontratual  do  Estado  no  ordenamento 

   jurídico  brasileiro. SynThesis  Revista  Digital 

   FAPAM, v. 6, p. 241-251, 2015.   

    MORAIS, Márcio E. S. N. P.; DAMASCENO, A. M. 

   M.  (Org.);  BARCELOS,  D.  A.  (Org.).  Reflexões 

   jurídicas   plurais.   PARÁ   DE   MINAS/MG: 

   Virtualbooks, 2015. (Organização de livro). 

    MORAIS, Márcio E. S. N. P. Saberes jurídicos 

   interdisciplinares. Pará de Minas/MG: 

   Virtualbooks, 2015. (Organização de livro). 

    MORAIS, Márcio E. S. N. P. Liberdade religiosa: 

   o   ensino   religioso   na   Assembleia   Nacional 

   Constituinte de 1987-1988. Curitiba: Juruá, 2015. 

    MORAIS, Márcio E. S. N. P.; TOMAZ, C. A. S. 

   (Org.);  FRANCO,  A.  P.  (Org.);  COSTA,  A.  L. 

   (Org.);  OLIVEIRA,  F.  S.  (Org.); LACERDA,  L. 
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(Org.). Democracia, direitos fundamentais e 

jurisdição. Pará de Minas/MG: Virtualbooks, 

2015. (Organização de livro). 

 

 

 MORAIS, Márcio E. S. N. P.;SOUZA, A. S. (Org.) ; 

SALDANHA, J. J. V. (Org.); BOIM FILHO, J. A. 

(Org.); VIEIRA, V. A. (Org.). Paisagens do 

direito: estudos acerca do fenômeno jurídico. 

PARÁ DE MINAS/MG: Virtualbooks, 2015. 

(Organização de livro). 

 
 
MORAIS, Márcio E. S. N. P. Noções 

propedêuticas de direito ambiental. In: Márcio 

Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais. (Org.). 

Saberes jurídicos interdisciplinares. Pará de 

Minas/MG: Virtualbooks, 2015. P. 7-33. 

 
 
MORAIS, Márcio E. S. N. P. O regime disciplinar 

diferenciado no ordenamento jurídico 

brasileiro: aplicação dos postulados da Teoria do 

Direito Penal do Inimigo? In: Márcio Eduardo 

Senra Nogueira Pedrosa Morais. (Org.). 

Paisagens do direito: estudos acerca do fenômeno 

jurídico. Pará de Minas/MG: Virtualbooks, 2015, p. 

205-223. 

 
 
 MORAIS, Márcio E. S. N. P. Laicidade ou 

laicismo? definindo o conceito de laicidade estatal 

no estado democrático por intermédio do estudo 

dos sistemas de relações entre estado e religião. 
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  In:  Carlos  Alberto  Simões  de  Tomaz;  Márcio 

  Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais. (Org.). 

  Democracia,  direitos  fundamentais  e  jurisdição. 

  Pará de Minas/MG: Virtualbooks, 2015, v. 2, p. 9- 

  46.        

   MORAIS,  Márcio  E.  S.  N.  P.  A  questão  da 

  liberdade  religiosa  e  o  ensino  religioso  no 

  constitucionalismo  sul-americano.  In: Márcio 

  Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais. (Org.). 

  Reflexões  jurídicas  plurais.  Pará  de  Minas/MG: 

  Virtualbooks, 2015, p. 117-141.   
      

MARTINELLE FERREIRA DA  DA  ROCHA  TARANTO,  MARTINELLE 

ROCHA TARANTO  FERREIRA; PESSANHA, JOSÉ EDUARDO 

  MARQUES;  DOS  SANTOS,  MICHELLI;  DOS 

  SANTOS  PEREIRA  ANDRADE,  ANA  CLÁUDIA; 

  CAMARGOS,  VIDYLEISON NEVES; ALVES, 

  STÊNIO   NUNES;   DI   LORENZO   OLIVEIRA, 

  CLÁUDIA; TARANTO, ALEX GUTTERRES; DOS 

  SANTOS,  LUCIANA  LARA;  DE  MAGALHÃES, 

  JOSÉ  CARLOS;  KROON,  ERNA  GEESSIEN; 

  FIGUEIREDO,  LEANDRA BARCELOS; 

  DRUMOND, BETÂNIA PAIVA; FERREIRA, 

  JAQUELINE  MARIA SIQUEIRA. Dengue 

  outbreaks in Divinopolis, south-eastern Brazil 

  and the geographic and climatic distribution of 

  and in 2011-2012. TM & IH. Tropical Medicine and 

  International Health (Print), v. 20, p. 77-88, 2015. 
 
 

 

GODOI, I. P.; TARANTO, M. F. R. ROCHA, M.F; 
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 LIMA, W. G.; ALVES, R. J.; COMAR JUNIOR, M. ; 

 FERREIRA, J. M. S.; TARANTO,    A.T. 

 'NS2BNS3pro  as  a  Molecular  Target  Drugs 

 Development against Dengue/NS2BNS3pro 

 como Alvo Molecular para o Desenvolvimento 

 de   Fármacos contra Dengue'. BBR   - 

 Biochemistry  and  Biotechnology  Reports,  2015. 

 (artigo aceito para publicação)  
  

PAULO RICARDO DINIZ FILHO  DINIZ FILHO, P. R.; LOPES, G. Youth Violence 

 in  Brazil:   Law,   Prevalence,   and Promising 

 Initiatives. In: Marvin D. Krohn; Jodi Lane. (Org.). 

 The  Handbook  of  Juvenile  Delinquency  and 

 Juvenile  Justice.  Hoboken,  Nova  Jersey:  Wiley 

 Blackwell, 2015, v. 1, p. 100-120.  

  DINIZ FILHO, P. R. O Caminho já percorrido: 

 umanovaperspectivanoplanejamento 

 habitacional local.  In: Lucia  Helena Ciccarini 

 Nunes;    Rita Velloso.  (Org.).    Construindo 

 capacidades:  a  experiência  em  capacitação  de 

 municípios  mineiros  para  elaboração  de  planos 

 locais habitacionais de interesse social - PLHIS. 

 Belo Horizonte: Fumarc, 2015, v. 1, p. 5-15. 
       
 
 

De acordo com a pesquisa acima, foram publicados 41 (quarenta e um) 

trabalhos científicos durante o ano de 2015. No ano de 2014 foram publicados 77 

(setenta e sete) artigos. Levando-se em consideração o número de 95 professores 

na IES (no ano de 2014), gera-se uma média anual de 0,81 (zero vírgula oitenta e 
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um) publicação por professores, número aquém do desejado. Durante o ano de 

2015, 17 (dezessete) professores publicaram trabalhos científicos. 
 

Por sua vez, no ano de 2014 36 (trinta e seis) docentes publicaram trabalhos 

científicos, correspondendo a 37,8% (trinta e sete vírgula oito por cento) do corpo 

docente. 
 

Separando os trabalhos científicos por espécie, tem-se o seguinte 

quantitativo: 

 
 

TIPOS DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE 
  

Artigos  completos  publicados  em 15 
periódicos  

Artigos aceitos para publicação 1 
  

Capítulos de livros publicados 15 
  

Livros publicados – organizados ou 9 

edições  

Trabalhos completos publicados  em 1 

anais de congressos  

TOTAL 41 
  

 
 

Papel importante de estímulo à produção e à pesquisa discente é realizado 

pelo Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso da IES (NTCC), que gerencia a 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) na IES, promovendo 

semestralmente suas apresentações públicas, por intermédio dos formatos de banca 

de defesa e de apresentação de banners. Em relação aos TCC’s apresentados nos 
 
últimos anos, tem-se os seguintes números: 

 

 

ANO  TRABALHOS APRESENTADOS 
   

2011 140 (cento e quarenta) 
   

2012 189 (cento e oitenta e nove) 
   

2013 238 (duzentos e trinta e oito) 
   

2014 175 (cento e setenta e cinco) 
   

2015 194 (cento e noventa e quatro) 
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Os TCC’s são publicados em forma de Anais (resumos), além de ficarem 

disponíveis para download no link do NTCC e na forma impressa na Biblioteca da 

FAPAM, constituindo meio de incentivo à publicação e pesquisa discente. 
 

Durante o ano de 2015 foram apresentados 194 (cento e noventa e quatro) 

Trabalhos de Conclusão de Curso, sendo todas as apresentações públicas, abertas 

à participação de toda a comunidade acadêmica (interna e externa). Neste sentido, 

especificamente, pode-se esquematizar: 

 
 
 
 
 ANO DE 2015 

   
CURSO  QUANTIDADE DE TCC’s APRSENTADOS 

   

ADMINISTRAÇÃO  51 
   

CIÊNCIAS CONTÁBEIS  29 
   

DIREITO  41 
   

ENFERMAGEM  19 
   

GESTÃO AMBIENTAL  16 
   

PEDAGOGIA  38 
   

 
 
 
 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO A SEREM DESTACADOS PELO NTCC NO 
 

ANO DE 2015 
 

 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

 

ALUNO  ORIENTADOR   TÍTULO 
 

     
 

    ESTUDO  PARA  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO 
 

  PROF. ANDRÉIA  
COMO MELHORIA   PARA   O   CRESCIMENTO  

CAMILA AP. SILVINO MATIAS  
RITA  
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INDIVIDUAL E ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 

 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 
 

 

ALUNO  ORIENTADOR TÍTULO 
 

    
 

   ROTATIVIDADE  NAS  ORGANIZAÇÕES  –  COMO  A 
 

   REMUNERAÇÃO  (FINANCEIRA  E  NÃO  FINANCEIRA) 
 

   PODE INFLUENCIAR O ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DOS 
 

   COLABORADORES E O PAPEL DO CONTADOR NESSE 
 

RICARDO MELO 
 

PROF. DANTE GRASSI 
CONTEXTO 

 

  
 

   A  UTILIZAÇÃO  DOS  MÉTODOS  DE  CUSTEIO  COMO 
 

ROSILENE DUARTE 
 

PROF. RICARDO LÚCIO 
FERRAMENTA IMPORTANTE DE GESTÃO 

 

  
 

   ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: UMA 
 

VIVIANE CRISTINE DE 
 

PROF. PAULO HENRIQUE 
FERRAMENTA  GERENCIAL  DE  MANUTENÇÃO  NAS 

 

 EMPRESAS 
 

OLIVEIRA  PIMENTA  
 

 
 
 
 

CURSO DE DIREITO 
 
 
 

 

ALUNO  ORIENTADOR   TÍTULO  
 

      
 

ALEX SANDRO GERALDO 
 

PROF. ANA PAULA 
 ADVERSIDADES   APRESENTADAS   NA EXECUÇÃO 

 

  PENAL: APAC: alternativa na execução penal?  

DE ALMEIDA  

SANTOS DINIZ  
 

     
 

BRUNA CAROLINA  PROF. RENATO  TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS  
 

CAPANEMA CAMARGOS 
 

CORRADI 
  

 

     
 

  
PROF. CLENDERSON 

 O AMICUS CURIAE NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 
 

   CIVIL: uma análise segundo o processo constitucional  

BRUNA PAULA FARIA 
 

CRUZ 
  

     
 

    A RESSOCIALIZAÇÃO Á LUZ DA LEI DE EXECUÇÃO 
 

CRISTINA DO VALE DE  PROF. ANA PAUALA  PENAL NO BRASIL  
 

     
 

CARVALHO  SANTOS DINIZ     
 

    O   ADICIONAL   DE   INSALUBRIDADE   À   LUZ   DA 
 

    CONSOLIDAÇÃO  DAS  LEIS  DO  TRABALHO  E  DAS 
 

    SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E 
 

FAGNER LÚCIO 
 

PROF. GIOVANE 
 SUPREMO TRIBUNALFEDERAL: análisese 

 

  controvérsias na legislação brasileira  
 

GUIMARÃES  

MENDONÇA   
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FELIPHE CRISÍPIO  O SISTEMA DE  RESOLUÇÃO DE CONFLITOS  DA 
 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 
 

VALADARES DE FARIA PROF. RENATO  

      

SOUZA CORRADI      
 

  ANÁLISEJURÍDICO-CRÍTICO-COMPARATIVADA 
 

FERNANDA RAFAELA PROF. FABRÍCIO VEIGA 
HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO DIREITOS 

 

REAIS DE GARANTIA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS  

OLIVEIRA SILVA COSTA  

     
 

  DIREITO À CIDADE: a desigualdade social no Rio de 
 

FLÁVIA CRISTINA DAVID E 
 Janeiro na república velha em um paralelo com o Rio de 

 

 Janeiro atual    
 

REZENDE PROF. ELIANA MEDINA    
 

     
 

  ADMISSIBILIDADE DA PENA DE MORTE NO  BRASIL 
 

 
PROF. MÁRCIO 

COMO MEIO DE PUNIÇÃO, REDUÇÃO E IMPEDIMENTO 
 

 DE REINCIDÊNCIA CRIMINOSA EM CASO DE RUPTURA  

 

EDUARDO PEDROSA  

 CONSTITUCIONAL   
 

GIANNI CARVALHO FREIRE MORAIS   
 

     
 

 
PROF. FABRÍCIO VEIGA 

ESTABILIDADE  DA  GESTANTE  E  SUA  POSSÍVEL 
 

 TRANSFERÊNCIA AO CONJUGE OU COMPANHEIRO  

GUSTAVO RIOS RIBEIRO COSTA  

     
 

 
PROF. MÁRCIO 

PRISÃO   PREVENTIVA  E  OS  PERIGOS  DE  SUA 
 

 DECRETAÇÃO   COMO   FORMA   DE   JULGAMENTO  

HARIEL CAIO ROCHA DE EDUARDO PEDROSA  

ANTECIPADO    
 

CARVALHO MORAIS    
 

     
 

JULIANA ALVES DE PROF. ANA PAULA O SISTEMA ARBITRAL BRASILEIRO  
 

VASCONCELOS SANTOS DINIZ 
 

 

     
 

MÁRCIO VINÍCIO TADEU PROF. JOSÉ HENRIQUE 
O INSTITUTO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO NO ÂMBITO 

 

DO DIREITO TRIBUTÁRIO   
 

XAVIER DA SILVA CRUZ RIGHI 
   

     
 

MARINA RODRIGUES DE PROF. CLENDERSON 
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS: 

 

análise sob a ótica da teoria do risco integral  

SOUZA CRUZ  

     
 

  O  DIREITO  DE  IMAGEM:  em  redes  sociais  e  sua 
 

MÔNICA LOPES TEIXEIRA PROF. JÚLIO MORAES 
proteção jurídica na legislação brasileira 

 

     
 

NATÁLIA CRISTINA VILAÇA PROF. EVANDRO ALAIR 
O DIREITO SUCESSÓRIO NA INSEMINAÇÃO 

 

ARTIFICIAL POST MORTEM   
 

PINTO CAMARGOS   
 

     
 

  EFEITOSEPROBLEMÁTICAJURÍDICADA 
 

SÍLVIO CÉSAR DE PROF. FABRÍCIO VEIGA 
RELATIVIZAÇÃO  DA  COISA  JULGADA  NAS  AÇÕES 

 

COLETIVAS    
 

BARROSB. FILHO COSTA    
 

     
 

  A   DECISÃO   “INAUDITA   ALTERA   PARTE”   E   A 
 

SOLANGE APARECIDA PROF. RONALDO 
GARANTIA   DO   PRINCÍPIO   CONSTITUCIONAL   DO 

 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA  

MELHO GALVÃO  

     
 

 PROF. MÁRCIO      
 

 EDUARDO PEDROSA REFORMA POLÍTICA: sistema eleitoral misto em debate 
 

VÍCTOR AUGUSTO VIEIRA MORAIS      
 

 
 
 
 

CURSO DE ENFERMAGEM 
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ALUNO  ORIENTADOR   TÍTULO  
 

      
 

    IDENTIFICAÇÃO  DO  AUTISMO  DURANTE  O 
 

    CRESCIMENTO E   O DESENVOLVIMENTO 
 

  PROF. EDNA  INFANTIL  -  PAPEL  DO  PROFISSIONAL  DE 
 

ALEXANDRA REZENDE TEIXEIRA  LÚCIA WINGESTER  ENFERMAGEM    
 

  PROF. SÍLVIA  SEXUALIDADE DA MULHER MASTECTOMIZADA 
 

        

DAIANE DE ARAÚJO NASCIMENTO  VALADARES      
 

  PROF. ÉDSON  FATORES QUE INFLUENCIAM NA ASSISTÊNCIA 
 

   

AO IDOSO COM DOENÇA DE ALZHEIMER PELO 
 

  ALEXANDRE DE  
 

   

CUIDADOR FAMILIAR 
   

DÊNIA AVELINO  QUEIROZ    
 

       

  
PROF. MARISA  NEUROSE  TRAUMÁTICA:  A  VISÃO  DE UM 

 

   

ENFERMEIRO    
 

ELIZÂNGELA LOPES DE FARIA  MENEZES     
 

      
 

    A   IMPORTÂNCIA   DA   ASSISTÊNCIA   DE 
 

    ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO 
 

  PROF. EUNAIHARA  ADOLESCENTE: implicações da adolescência e 
 

  LÍGIA LIRA  incentivos   para   construção   de   relações 
 

FLÁVIA CRISTINA  MARQUES  eficientes    
 

    CONHECIMENTO  TECNICO-CIENTIFÍCO  DE  UM 
 

  PROF. MARISA  ENFERMEIRO FRENTE AOS PORTADORES DE 
 

MÁRCIA DE LOURDES  MENEZES  CANCER DE PROSTATA   
 

  
PROF. EDNA  O TRATAMENTO DE ÚLCERAS NOS MEMBROS 

 

   

INFERIORES NA ATENÇÃO BÁSICA 
 

 

NAYRA LOPES MEDINA  LÚCIA WINGESTER   
 

  
PROF. MARISA  HUMANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA DE 

 

   

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO AOS IDOSOS  
 

SÔNIA LÍLIAN A. FERREIRA  MENEZES   
 

      
 

 
 
 
 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
 
 

 

ALUNO ORIENTADOR TÍTULO 
   

  ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 PROF. JOSÉ NA SUINOCULTURA PORTEIRA DE TÁBUA 
THAÍS APARECIDA BATISTA HERMANO  

 
 
 
 

CURSO DE PEDAGOGIA 
 

 

ALUNO ORIENTADOR TÍTULO 
   
  A  CRIANÇA  NOS  ANOS  INICIAIS  DO  ENSINO 
  FUNDAMENTAL:  UM  ESTUDO  ACERCA  DAS 
 PROF. ANA LUIZA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO 
GLAUCIANA DE FÁTIMA FONSECA BRANDÃODNA DE APRENDIZAGEM 
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  ESTRATÉGIAS DE LEITURA NOS ANOS INICIAIS 
 

JÉSSICA APARECIDA ARAÚJO PROF. IRANI DO  ENSINO  FUNDAMENTAL:  desenvolvendo 
 

competências para formação de leitores críticos 
 

MENEZES CARDOSO  

  

 
PROF. IRANI 

AS  CONTRIBUIÇÕES  E  A  IMPORTÂNCIA  DA 
 

 LEITURA NA FORMAÇÃO DO EDUCANDO  

JÉSSICA STÉFFANI RODRIGUES CARDOSO 
 

 
 

  A   IMPORTÂNCIA   DA   AFETIVIDADE   NA 
 

 PROF. GEOVÁ RELAÇÃOPROFESSOR–    ALUNO    NO 
 

JUSSARA DA SILVA GALVÃO MOTA PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
 

 
PROF. ANA LUIZA A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO 

 

 

INFANTIL  

MARIANA DUARTE FREITAS BRANDÃO  

 
 

  O  ALUNO  AUTISTA:  uma  reflexão  acerca  do 
 

 PROF. ANA LUIZA papel do professor como incentivador de uma 
 

SAIRA JAQUELINE RESENDE SILVA BRANDÃO aprendizagem significativa 
 

  DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESCOLAR 
 

 PROF. JESSÉ NOS  SEGMENTOS  MAIS  EMPOBRECIDOS  DA 
 

TATIANA CRISTINA LINHARES SATURNINO POPULAÇÃO 
 

  VIOLÊNCIA   E   CONFLITOS   NO   ÂMBITO 
 

 PROF. ANA LUIZA ESCOLAR: abordagens teóricas e propostas de 
 

VANESSA KELLEN DOS SANTOS BRANDÃO prevenção 
 

 
PROF. ANA LUIZA A  IMPORTÂNCIA  DA  RELAÇÃO  PROFESSOR- 

 

 

ALUNO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

VEIDIANE KÊNIA OLIVEIRA DA SILVA BRANDÃO  

 
 

 
 
 
 

 

Desafios a serem enfrentados 
 
 
 

 

Os respondentes dos questionários de autoavaliação, representativos do 

corpo discente, deixaram claro, como em outros ciclos avaliativos, seu desejo de 

mais oportunidades para participar de grupos de pesquisa dentro da FAPAM.  
 

Como colocado anteriormente, as pequenas Instituições de Ensino Superior 

não possuem fomentos e incentivos dos órgãos estatais para impulsionar sua 

iniciação científica, tendo, deste modo, que trabalhar com recursos próprios. Assim, 

é 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 IES de pequeno porte. Muitas vezes, estas pesquisas de 

pequeno porte tornam-se importantes veículos de estudos científicos que auxiliarão 

e farão parte de pesquisas maiores em universidades e institutos especializados. 
 

Porém, mesmo com tais dificuldades, é importante um engajamento maior do 

corpo docente no estímulo à pesquisa discente. Essa preocupação é apontada 
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inclusive em reuniões do Colegiado e dos NDE’s da FAPAM. Há um aumento 

paulatino, ainda que incipiente, do número de atividades de pesquisa desenvolvidas 

pelos docentes em parceria com os alunos. Exemplo disso é a manutenção do 
 
Grupo de Estudos em Direitos Fundamentais, criado em 3 (três) de dezembro de 

2014, com o objetivo de desenvolver o estudo dos Direitos Fundamentais, disciplina 

multidisciplinar, na FAPAM, como também incentivar a pesquisa docente e discente 

e promover o diálogo para as questões que permeiam o tema, o grupo de estudos se 

reúne quinzenalmente para discutir questões relacionadas aos Direitos 

Fundamentais, incrementando a crítica acerca de questões essenciais da realidade 

humana. 

 
 
 
 
Avanços institucionais 
 
 
 
 

Através de suas políticas de pesquisa, expressas no seu PDI (item 2.6), a 
 
FAPAM busca “consolidar uma cultura de investigação científica na instituição, 

através do Núcleo de Pesquisa (...), que coordena e fomenta a pesquisa entre os 

docentes, discentes e demais profissionais acadêmicos da instituição”. Ao NUPE 

podemos acrescentar o Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso – NTCC, que 

também tem como objetivo estimular os alunos a desenvolverem a curiosidade 

científica e a criatividade, voltadas para a produção de trabalhos de conclusão que 

sejam resultados de pesquisas de qualidade. Ambos os setores têm procurado 

ampliar e estimular as atividades de iniciação científica junto aos alunos, valorizar os 

projetos interdisciplinares, organizar eventos de divulgação dos trabalhos produzidos 

e incentivar a ida de alunos e professores envolvidos em pesquisa a eventos 

regionais e nacionais. 
 

A FAPAM possui alunos egressos cujas pesquisas foram aproveitadas por 

outras IES’s e que 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 

IES. A FAPAM 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 para 

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. 
 

É fundamental destacar a publicação de livros por parte dos professores da 

IES, havendo publicações nos últimos anos de, pelo menos, uma obra, publicações 

essas de importantes editoras de nível nacional. 
 

Até o momento, desde 2013, foram realizadas oito Mostras de Monografias, 

evento semestral organizado pelo Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso, 

aberto ao público, que divulga os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos 

alunos e seus orientadores durante o último ano do curso. Além disso, desde 2013, 

foram realizados cinco Workshops de Metodologia Científica, com o objetivo de 

estimular alunos iniciantes a realizarem pesquisa científica e também ampliar as 

bases de conhecimento metodológico dos alunos veteranos que já iniciaram o 

levantamento bibliográfico para a elaboração de seu projeto de TCC. No ano de 

2015 aconteceu a V Mostra de Monografias, (em 20 de junho), e no dia 14 de 

novembro a VI Mostra de Monografias. No dia 20 de junho aconteceu o lançamento 

dos “Anais da IV Mostra de Monografia”, com resumos dos trabalhos dos alunos. 
 
Trata-se de uma política do NTCC, que terá continuidade nos próximos anos, com 

novas mostras e novos anais. 

 
 
 
 

Dimensão 4 – Comunicação com a sociedade 
 
 
 

 

Como exposto em Relatórios anteriores, a FAPAM 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 
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conheça todos os serviços educacionais que oferece, bem como os processos 

educativos e pedagógicos que realiza. Esta dimensão foi bem situada em relatórios 

anteriores e a IES continua firme nos propósitos assumidos. Deste modo: 

 
 

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 autocrítico, 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. 
 

Instituição parceira da FAPAM é a Rádio Santa Cruz AM, sediada em PARÁ 

DE MINAS/MG. Neste meio de comunicação é frequente a participação de docentes 

da IES (e eventualmente de discentes acompanhando os docentes) no programa 

GRNews, que mantém discussões sobre temas de interesse da sociedade em geral. 

Com uma hora de duração, o programa recebe os docentes para que possam 

abordar temas de suas áreas de conhecimento, havendo a possibilidade de a 

própria comunidade, por intermédio de seus ouvintes, enviarem perguntas, 

comentários, sugestões. Outros veículos de comunicação parceiros da FAPAM são 

o Jornal Diário e a Gazeta Paraminense, ambos jornais escritos de PARÁ DE 

MINAS/MG, nos quais são publicadas notícias e colunas destinadas às 

notícias/informações da FAPAM e dos seus Cursos ofertados. 
 

Durante o ano de 2015, a FAPAM manteve os seguintes veículos de 

comunicação: 

 

 

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

102 



 
 
 
 

 

escolas de toda a região. Realizando intercâmbio cultural com várias Instituições de 

Ensino Superior de todo o país, a FAPAM envia seus periódicos e também recebe 

jornais e revistas de diversas instituições. 
 

Revista Syntesis – Revista acadêmica virtual que publica relatos de 

pesquisas e artigos científicos do corpo docente, discente e técnico-administrativo. 

Acesso livre no site da Instituição.8 Em dezembro de 2015 foi lançada a 6ª edição da 

Revista, tendo havido a inserção de 27 artigos de docentes e discentes da IES. É 

importante destacar ainda que a referida publicação publica artigos de docentes e 

discentes da IES, como também de pesquisadores de fora dos quadros 

institucionais. 
 

Neste sentido, 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, conforme detalhamento das publicações científicas 

acima. 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 website 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 Regulamento, sala de atendimento e funcionário específico para o setor. 

A Ouvidoria foi amplamente divulgada e, nos anos de 2012, 2013 e 2014, a procura 

pelo seu atendimento, dentro e fora da Instituição aumentou consideravelmente. Os 

canais de comunicação da Ouvidoria são a sala de atendimento, de fácil acesso, 

aberta nos períodos vespertino e noturno, localizada próximo à Biblioteca, por 

telefone: (37) 3237-2000 – Ramal 2005, por e-mail:  ouvidoria@fapam.edu.br, como 

também pelos Correios: Faculdade de Pará de Minas – Ouvidoria Geral – Rua 

 
 

 
8 Estão publicados na Revista Synthesis (Institucional) a seguinte quantidade de trabalhos científicos 
(por edição): - Edição 1: ano de 2009 – 21 artigos; - Edição 2: ano de 2010 – 16 artigos; - Edição 3: 
ano de 2012 – 17 artigos; - Edição 4: ano de 2013 – 18 artigos; - Edição 5: ano de 2014 – 21 artigos; - 
Edição 6: ano de 2015 – 27 artigos.  
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Ricardo Marinho, n.º 110 – Bairro São Geraldo – PARÁ DE MINAS/MG – CEP 

35660-398. 
 

A FAPAM também mantém contatos expressivos com associações, 

agremiações e órgãos públicos, que vêm à IES 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. 

 
 
 
 

Acompanhamento aos egressos 
 
 
 

Levando em conta a etimologia 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. 
 

Muitos egressos visitam a FAPAM, 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 minicursos, a realizarem palestras, mesas 

redondas, 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. Em seu 
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quadro de funcionários e professores, a própria instituição conta, atualmente, com 

mais de 15 (quinze) egressos. 
 

Os egressos que frequentam com maior assiduidade a Instituição, tem se 

posicionado e fornecido importantes sugestões sobre a sua trajetória acadêmica, o 

que tem se constituído num valioso feedback para a IES. 

 
 
 
 

Bolsas de estudo, trabalho e monitorias 
 
 
 
 
 

A FAPAM 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, 

psicóloga/psicopedagoga, representantes docentes, discentes e técnico-

administrativos, da FAPAM 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. 
 

Acompanhando, averiguando e fiscalizando a implementação local do Prouni, 

a IES possui sua Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Prouni 
 
(COLAP), órgão colegiado, de natureza consultiva instituído em cada Instituição de 

Ensino Superior participante do PROUNI, com função preponderante de 

acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação local do Programa 

Universidade para Todos, devendo promover também a articulação entre a CONAP, 

a comunidade acadêmica da IES, e os participantes do programa, com vistas ao seu 

constante aperfeiçoamento. 
 

Compõe a COLAP na IES9: um titular e um suplente representante do corpo 

docente, que deve ser professor em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas 
 
 
9Composição da COLAP em 2015: Representante do corpo Docente: Titular: Anderson Baptista Leite 
– Suplente: Renata Teixeira da Silva; Representante corpo Discente: Titular: Raphael Gomes Nery –  
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semanais; um titular e um suplente representante do corpo discente, que deve ser 

bolsista Prouni; um titular e um suplente representante da direção das instituições 

privadas de ensino superior, que deve ser o coordenador ou um dos representantes 

do Prouni na IES; e um titular e um suplente representante da sociedade civil 

organizada. 
 

Conforme já destacado no Relatório de Avaliação de 2014, no ano de 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 tem 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. A IES também oferece bolsas parciais para docentes 

que estão cursando pós-graduação strictu sensu e lato sensu. São bolsas no 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da mensalidade do Curso. 
 

No ano de 2015 foram distribuídas 563 bolsas (parciais e totais), incluíndo 

bolsas institucionais e do Prouni. Por sua vez, no ano de 2014, houve 567 bolsas 

distribuidas, conforme tabela abaixo: 

 
 

Bolsas Ano de 2014 Ano de 2015  
     

     
 

Suplente: Lívia Luiza Faria Oliveira; Representante IES: Titular: Janaina Mendes Cardoso – Suplente: 
Aline de Souza Santos; Representante Sociedade Civil: Titular: Cláudio Márcio de Moura Cabral – 
Suplente: Laudelina Ferreira de Oliveira. No ano de 2015 a COLAP realizou 5 (cinco) reuniões e uma 
eleição.  
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Institucional 284 124 
   

Prouni 283 439 
   

TOTAL 567 563 
   

* Informações extraídas de Relatório do Centro de Apoio ao Discente e ao Docente – CADD de 2015 
 

 

Além das bolsas, a FAPAM oferece os seguintes benefícios, por intermédio do 

CADD: I) Benefício Familiar: benefício de 10% (dez por cento) concedido a alunos 

de graduação que possuem mais de um membro da família matriculado em algum 

curso da FAPAM. Exemplo: irmãos; marido e mulher; pai e filho; mãe e filho; 

adotante e adotado; companheiros, desde que comprovem união estável mediante 

documentação própria. II) Benefício Defesa Social: benefício de 10% (dez por 

cento) concedido para policiais civis, militares e agentes penitenciários matriculados 

em algum curso de graduação da FAPAM. 
 

Durante o ano de 2015 foram conferidos a seguinte quantidade desses 

benefícios (por semestre): 

 
 

Benefício 1º semestre de 2015 2º semestre de 2015 
   

Benefício Familiar 369 234 
   

Benefício Defesa Social 121 118 
   

* Informações extraídas de Relatório do Centro de Apoio ao Discente e Docente – CADD de 2015 
 
 
 

 

Atendimentos Psicopedagógicos 
 
 
 
 
 

Além das bolsas oferecidas por intermédio do CADD, o referido departamento 

realiza suporte psicopedagógico tendo como proposta garantir com qualidade a 

execução do projeto pedagógico institucional, auxiliando no aproveitamento 

acadêmico e no desenvolvimento pessoal do aluno, estabelecendo parceria com 

professores e funcionários. Procedimentalmente, o profissional responsável propõe-

se a fazer a denominada escuta terapêutica, ou seja, uma escuta que objetiva trazer 

alívio e auxílio aos alunos para enfrentar as dificuldades, procurando construir um 
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espaço de identificação dessas dificuldades, sejam elas de ordem institucional ou 

questões relacionadas a discentes, docentes e funcionários. 
 

O objetivo deste suporte pedagógico é a facilitação no processo de 

conscientização do indivíduo em assumir um papel ativo no processo de 

aprendizagem, além da escuta psicológica, em que são enumeradas posteriormente 

possíveis alternativas sobre como o discente lidará com suas dificuldades. 
 

O suporte psicopedagógico desperta o potencial criativo, cooperativo e 

motivacional dos alunos da IES e apoia o estabelecimento das relações de convívio 

salutar no ambiente acadêmico, oportunizando o desenvolvimento de soluções, 

através de ações participativas, promovendo desta forma um ser humano com 

princípios e valores cristãos. O trabalho deste suporte é estruturado por meio das 

seguintes atividades: acolhimento/escuta, triagem e encaminhamento a outros 

profissionais/serviços que atendam às demandas detectadas. O estudante poderá 

ser encaminhado a este suporte, pelos coordenadores de cursos e professores, ou 

procurar o serviço espontaneamente, tendo como base, principalmente, o 

rendimento escolar e a melhoria do seu desenvolvimento pessoal. 
 

As tabelas abaixo apresentam os atendimentos psicopedagógicos realizados 

no ano de 2015, primeiramente com a tabela de atendimentos prestados no primeiro 

semestre do referido ano: 

 

 

Atendimentos Psicopedagógicos prestados no 1º semestre de 2015 
 
            

 Janeiro  Fevereiro  Março  Abril Maio Junho Total 
            

Atendimento ao aluno  5  41  46  42 47 34 215 
Orientação Psicopedagógica ao 1  1  -  - - - 2 
professor            

Orientação Vocacional  -  -  -  - - - - 
Demanda Espontânea  -  2  -  - - - 2 
Atendimento ao professor  -  -  9  - - 2 11 
Atendimento de trancamento de 22  42  21  17 10 7 119 
matrícula            

Total  28  86  76  59 57 43 349 

Posteriormente, seguem os dados relativos aos atendimentos 
 

psicopedagógicos prestados no segundo semestre de 2015: 
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Atendimentos Psicopedagógicos prestados no 2º semestre de 2015 
 
            

    Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total  

            

 Atendimento ao aluno  22 26 34 36 29 7 154  

 Orientação Psicopedagógica ao - - - - - - -  

 professor           

 Orientação Vocacional  - - 385 100 2 - 487  

 Demanda Espontânea  - - - - - 14 14  

 Atendimento ao professor  - - 1 2 1 3 7  

 Atendimento de  trancamento de 25 25 1 - - 15 66  

 matrícula           

 Total   47 51 421 138 32 39 728  

 
 

Aglutinando os dados constantes nas duas tabelas semestrais, encontra-se o 

seguinte montante: 

 

 

Atendimentos Psicopedagógicos  
prestados em 2015  

      

    Total  

      

 Atendimento ao aluno  369  

 Orientação Psicopedagógica ao 2  

 professor     

 Orientação Vocacional  487  

 Demanda Espontânea  16  

 Atendimento ao professor  18  

 Atendimento de   trancamento de 185  

 matrícula     

 Total   1077  

 
 

 

Por fim, importante destacar o fato de os setores de Serviço Social e 

Psicologia/Psicopedagogia trabalharem conjuntamente em casos de maior 

complexidade ou que demandem maior acompanhamento, através de atividades 

como visita domiciliar, reuniões para discussão e acompanhamento de casos e 

sobre seus potenciais problemas e soluções. 
 

Em relação às ações sociais, importante destacar que, ao CADD estão 

vinculadas todas as ações sociais prestadas pela FAPAM à comunidade 

paraminense, as quais foram elencadas alhures. 
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Avanços institucionais 
 
 
 

 

Como em avaliações anteriores, a Comissão Própria de Avaliação 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. Com o objetivo de atacar o problema, 

várias medidas tem sido adotadas, como: entrega de jornais dentro das próprias 

salas de aula, aumento dos murais internos, televisões informativas em todas as 

entradas da IES, releases constantes para os meios de comunicação da região, 

aumento da rede de e-mails internos e participação mais intensa nas redes sociais. 
 

Durante o ano de 2015 foi melhorado o website institucional, num processo 

que se iniciou em 2013, proporcionando mais elementos de comunicação, como 

também facilitando a interação entre docentes, discentes e corpo funcional, por 

intermédio da melhoria no sistema de acesso à biblioteca da IES, instalação de 

portal educacional, onde os próprios professores postam notas, conteúdo 

programático, artigos e demais outros materiais a serem trabalhados com os alunos. 
 

Em 2015 foi concluída a construção do Centro de Atendimento ao Aluno 

(CAA), na entrada principal da IES. Para o CAA foram deslocados os principais 

setores institucionais de atendimento à comunidade acadêmica, fazendo com que os 

setores fiquem próximos uns dos outros, facilitando o diálogo e a troca de ideias e 

informações. O CAA está localizado em área estratégica e confortável, com o 

objetivo de atender o corpo discente em suas questões burocráticas. 

 
 
 
 
Pontos a serem aperfeiçoados 
 
 
 

 

Como observado em relatórios anteriores, 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 
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cursos da IES, vinculando as atividades das diversas disciplinas que compõem os 

currículos dos cursos, com as atividades extensionistas e o setor de comunicação. 

Em alguns casos, a IES promove atividades relevantes para a comunidade 

acadêmica como um todo e a divulgação ocorre aquém do possível. Deste modo, é 

preciso, frequentemente, criar melhores formas de comunicação entre os cursos e 

destes com a extensão. Tal atitude, por conseguinte, gerará uma sintonia maior 

entre os diversos setores da IES e refletirá também na sociedade como um todo 

(não só acadêmica como também externa). É importante destacar o trabalho do 

Departamento de Comunicação, criado em 2013, que tem melhorado os serviços 

prestado, mas, em se tratando de comunicação, é sempre necessário o 

aperfeiçoamento cada vez maior do serviço prestado. 
 

O Departamento de Comunicação 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. A FAPAM está nas 

redes sociais, como Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter, possuindo 

também site próprio, atualizado frequentemente. 
 

No ano de 2015 houve uma quantidade significativamente menor de 

questionamentos em relação à comunicação institucional que melhorou em relação 

aos anos anteriores. Todavia, em relação ao trabalho desenvolvido pelo CAA, a CPA 

detectou algumas reclamações no tempo de atendimento aos alunos, ressaltando a 

existência de muitas pessoas esperando atendimento num mesmo horário. 
 

Como de praxe, a CPA informou à Diretoria Institucional as reclamações e 

observará nos próximos ciclos avaliativos a permanência ou melhoria no serviço 

prestado por esse Centro. Os veículos de comunicação da própria IES também 

estão sendo analisados, objetivando mudanças e melhorias que possam ampliar sua 

área de abrangência. 
 

Em relação à 9ª dimensão (Políticas de atendimento aos estudantes e 

egressos), destacamos que o aluno da Faculdade de Pará de Minas conta com o 

acompanhamento da Coordenação Pedagógica da IES e dos Coordenadores de 

Cursos e, ainda, com setores de suporte às Coordenadorias, como o setor de 
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Assistência social, Assessoria Acadêmica e Ouvidoria (como destacado noutro lugar 

deste Relatório). 
 

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 oportunizar ao aluno o contato com a realidade social, a FAPAM oferece 

atenção especial a esta área, amparando os 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 beneficiam o alunado em seu contato com a sociedade e com várias 

facetas da prática profissional. São realizados convênios, contatos e parcerias com 

empresas, escolas, indústrias e outros órgãos públicos e a maioria do alunado da 

FAPAM encontra facilidade de encaminhamentos para estágios. 
 

O Núcleo de Pesquisa – NUPE e o Núcleo de Trabalho de Conclusão de 

Curso – NTCC auxiliam os alunos no desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, 

com atenção especial aos Trabalhos de Conclusão de Cursos. Visando à boa 

condução de estudos e pesquisas, os alunos recebem apoio da IES para 

participarem de congressos, encontros regionais e estágios em institutos de 

pesquisa especializados. 
 

Os programas de bolsas de estudo, trabalho e serviços de monitorias, 

também mencionados nesse relatório, auxiliam considerável parcela de alunos a 

concluírem suas graduações. Aumentou também o número de funcionários 

graduados, muitos deles alunos da própria FAPAM, existindo atualmente 

funcionários estudando na própria IES. 
 

Enfim, a CPA reconhece que a presença da FAPAM tem contribuído com a 

evolução social do Estado de Minas Gerais. Por mais de 30 anos, os cursos da 

licenciatura da Instituição foram referência e atuaram formando professores que 
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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 Gerais, situadas no centro-oeste e centro-

sul do Estado. 
 

Como cediço, 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 FAPAM foram 

elaborados novos projetos pedagógicos, reorganizando seus pressupostos teóricos, 

práticos e metodológicos e, ainda, aumentando a carga horária e a sua 

periodicidade. De acordo com os novos modelos curriculares, os projetos procuram 

realçar tanto a formação técnico-científica do professor, quanto a sua formação 

político-humanista. Os novos modelos trabalharão na construção de novas 

competências e habilidades, necessárias ao profissional da educação. 
 

Todos os países que melhoraram sua qualidade de vida e evoluíram 

culturalmente, devem isso, sem sombra de dúvidas, ao cuidado com a 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 professores 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 FAPAM avança, 

contribuindo com a Educação Básica do Estado e, por conseguinte, do Brasil.10
 

 
Enfim, está previsto no item “Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos 

Gerais que Norteiam as Práticas Acadêmicas da IES” do PDI 2011-2015: 

 
 
 
 
 
10 Demonstrando ser uma instituição compromissada com a qualidade, a FAPAM trabalha para 
oferecer cursos superiores qualificados, que possam ser uma referência de valor para considerável 
parcela do estado de Minas Gerais, contribuindo com o progresso nacional.  
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Os princípios metodológicos buscam diversificar e oferecer uma gama de 
abordagens que possibilitem o aprendizado sob vários enfoques, para, 
desse modo, atender às especificidades de cada curso e a heterogeneidade 
que se apresenta na constituição do corpo discente. As metodologias de 
ensino englobam, além das atividades em sala de aula, o planejamento e o 
desenvolvimento de atividades tais como: seminários, palestras, trabalhos 
de campo, visitas a empresas e escolas, projetos disciplinares e 
interdisciplinares, projetos de iniciação científica, semanas pedagógicas, 
cursos de extensão, ações sociais, parcerias com empresas e associações. 
(PDI, 2011-2015, p. 8 

 
 

Deste modo, percebe-se que a FAPAM tem conseguido cumprir seus 

princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas 

da IES, tendo em vista oferecer seminários, palestras, trabalhos de campo, visitas, 

projetos disciplinares e interdisciplinares, além de projetos de iniciação científica, 

semanas pedagógicas, ações sociais. 
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 
 
 

 

O Eixo 4 (Políticas de Gestão) compreende as dimensões 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) 

do SINAES. 
 

Em relação à quinta dimensão, (Políticas de Pessoal), a FAPAM mantém o 

Plano de Apoio ao Docente (PROAD), oferecendo auxílios para capacitação de 

docentes e funcionários, com bolsas parciais em cursos de aperfeiçoamento, pós-

graduações, participação em congressos, simpósios, e ainda, financiando viagens 

para realização e apresentação de estudos e pesquisas. De acordo com 

informações extraídas do Departamento Pessoal da IES, os valores investidos nos 

últimos 4 (quatro) anos são os seguintes: 

 
 

Ano de 2012: R$18.842,80 
  

Ano de 2013: R$47.533,20 
  

Ano de 2014: R$60.262,87 
  

Ano de 2015: R$23.427,17 
  

 
 

Em 2015, a FAPAM concedeu bolsas parciais para 5 (cinco) mestrandos e 2 

(dois) doutorandos, como também, auxiliou 1 (um) funcionário em curso de 

especialização.11
 

 
Em comparação com os resultados da autoavaliação realizada anteriormente, 

observou-se uma melhoria da qualificação do setor técnico-administrativo, na 

preocupação com o melhor desempenho de suas funções e na busca por cursos de 

aperfeiçoamento profissional. Os respondentes dos questionários estão satisfeitos 

com os funcionários da Biblioteca, mas pedem maior agilidade no serviço prestado 

pelo CAA, como observado alhures. 
 

Em relação à organização, gestão e representatividade da IES, prevista na 6ª 

dimensão, o modelo operacional e organizacional da FAPAM foi construído para dar 

 
11 Toda a documentação comprobatória referente à Política de formação e capacitação docente da 
Faculdade de Pará de Minas encontra-se devidamente arquivada no Departamento Financeiro e no 
Departamento de Recursos Humanos da IES.  
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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 IES12 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. 

 
 

 
12 Estruturalmente, a FAPAM é composta por: I – Órgãos de Deliberação e Execução Superior, II – 

Órgãos de Assessoramento e III) Instituto Superior de Educação (ISE). Os Órgãos de Deliberação e 
Execução Superior são Conselho Superior, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Diretoria 
Geral, Vice-Diretoria, Colegiados de Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes e Coordenações de 
Cursos. Por sua vez, os Órgãos de Assessoramento são: Núcleo de Pesquisa e Extensão, Comissão 
Própria de Avaliação, Ouvidoria, Procurador Institucional e Órgãos de Apoio. Por último, tem-se o 
Instituto Superior de Educação (ISE). O Conselho Superior – CONSUPE, órgão máximo da 
Administração Superior, de natureza normativa, deliberativa, consultiva e recursal da FAPAM, é 
constituído: pelo Diretor Geral, que o preside; pelo Vice-Diretor; pelo Coordenador da Comissão 
Própria de Avaliação; por 3 representantes dos Coordenadores de Curso, escolhidos pelo Diretor 
Geral; por 3 representantes docentes, escolhidos pelo Diretor Geral; por 3 representantes do corpo 
discente; por 3 representantes do corpo técnico-administrativo, escolhidos pelo Diretor Geral; por 1 
representante da Mantenedora, por ela designado. Os representantes do corpo docente, do corpo 
discente, do corpo técnico-administrativo, como também os Coordenadores de Cursos serão 
escolhidos pela Diretoria Geral, para mandato de 1 ano, permitida recondução. Os cursos são 
administrados pelo seu Coordenador, designado pelo Diretor Geral, com mandato de 2 anos, 
permitida a recondução. Em relação aos órgãos de assessoramento, tem-se: Núcleo de Pesquisa e 
Extensão – NUPE, Comissão Própria de Avaliação, Ouvidoria, Procurador Institucional e Órgãos de 
Apoio. O Procurador Institucional tem por funções: I) conhecer, organizar e arquivar os documentos 
que regem a Instituição, como Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Regimento Interno, 
Regulamentos, Projeto de Curso, Portarias, Resoluções, Pautas e Atas; II) fornecer informações 
institucionais e operar os sistemas de controle e avaliação do MEC; III) atuar como representante da 
FAPAM na articulação com o MEC, referente às atividades de Pesquisador Institucional; IV) alimentar 
e gerar as informações, bem como executar os lançamentos nos sistemas INEP, ENADE, E-EMEC e 
Censo da Educação Superior; V) levantar e fornecer informações e dados seguros para o cálculo dos 
indicadores de avaliação e desempenho institucional nos processos de autorização e reconhecimento 
dos cursos e credenciamento e recredenciamento da FAPAM; VI) estar atualizado com as normas e 
diretrizes do Ministério da Educação e seus órgãos, disseminando as informações por todos os 
setores da Universidade, de forma estratégica, e como forma de assessorar decisões e atividades, 
apontando mudanças necessárias para atendimento das novas diretrizes; VII) responder as diversas 
solicitações encaminhadas pela Direção e demais órgãos referentes a informações institucionais; VIII) 
representar a FAPAM perante o Ministério da Educação e se responsabilizar por todas as 
informações e documentações concernente à IES. Os Órgãos de Apoio compreendem: I) Pessoal 
Técnico-Administrativo: constituído por todos os servidores que tenham a seu cargo os serviços 
necessários ao bom funcionamento da Instituição, na parte administrativa; II) Secretaria Geral: o 
órgão de registro e controle das atividades acadêmicas; III) Departamento Financeiro, Pessoal e 
Contábil: organizado e coordenado por profissional qualificado, com o objetivo de gerenciar questões 
financeiras, pessoais e contábeis; IV) Biblioteca: dirigida por profissional legalmente habilitado, é 
destinada a professores, alunos e à comunidade em geral. Por último, o Instituto Superior de 
Educação – ISE, com coordenação formalmente constituída, responsável pela articulação entre a 
formação, execução e avaliação do projeto institucional de formação de professores, com os 
seguintes objetivos previstos no Regimento da IES.  
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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 FAPAM. 
 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão13 é responsável pelas decisões 

didático-pedagógicas da Faculdade de Pará de Minas, sendo constituído pela 

Diretoria, pelos Coordenadores de Curso, representantes Docentes e Discentes e, 

ainda, representantes dos setores Técnico-administrativos. 
 

Os Colegiados de Cursos14 são as estruturas menores, dentro do ambiente 

acadêmico, sendo conduzidos pelos respectivos Coordenadores de Cursos 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 Geral15 e um Vice-Diretor Acadêmico. O atual Diretor Geral 

é mestre em Administração e professor da IES, o Vice-Diretor Acadêmico é doutor 

em História e também professor da IES, ou seja, conhecedores da realidade 

institucional da IES. A Diretoria representa a FAPAM perante a sociedade sendo 

responsável, em última instância, pelas decisões e trâmites legais, educacionais e 

acadêmicos da Instituição. 

 
 
 
 

 
13 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, órgão da Administração Superior, de 
natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria de ensino, pesquisa e extensão, é 
constituído: pelo Vice-Diretor, que o preside; por todos os Coordenadores de Cursos de graduação, 
pós-graduação e Coordenadores de extensão; por 2 representantes do pessoal técnico-
administrativo, designados pelo Diretor-Geral; por 2 representantes docentes, designados pelo Vice-
Diretor; por 2 representantes do corpo discente, eleitos entre os representantes de turma, com 
mandato de 1 ano, permitida uma recondução.   

14 O Colegiado de Curso, órgão colegiado de natureza normativa, consultiva e deliberativa no âmbito 
do curso, é constituído: pelo coordenador do Curso, que o preside; pelos professores do Curso; por 1 
representante discente regularmente matriculado nas disciplinas do seu período letivo, não estando 
dependência em nenhuma delas, escolhido pelos Coordenadores dos Cursos, com mandato de 1 
ano, sendo vedada a recondução.   

15 A Diretoria, constituída pelo Diretor Geral, com mandato de 3 anos, permitida a recondução, é o 
órgão executivo da Administração Superior responsável pelo planejamento, supervisão, execução, 
fiscalização e avaliação das atividades acadêmicas da FAPAM.   
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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 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. 
 

Em relação ao sistema de registro acadêmico, impende destacar ser o mesmo 

operacionalizado por uma Secretaria Acadêmica, que faz parte do Centro de 

Atendimento ao Aluno – CAA. A Secretaria Acadêmica realiza uma série de 

atividades ligadas à vida acadêmica do discente, desde seu ingresso até a 

conclusão do curso. Possui uma Secretária Acadêmica e três Secretárias Auxiliares. 

As Secretárias Auxiliares atendem os alunos nos guichês de atendimento, na 

entrada do Centro de Atendimento ao Aluno (CAA), que engloba serviços 

acadêmicos e financeiros, oferecendo melhor mobilidade e rapidez no atendimento 

aos alunos. A área de atendimento é ampla, conta com assentos confortáveis e 

serviço de senha. 
 

A Secretaria Acadêmica agrega o arquivo acadêmico, contendo os 

documentos dos alunos, um prontuário com as principais informações acadêmicas 

da instituição, o registro no sistema Totvs Educacional e também os documentos 

institucionais, elencados na Portaria Ministerial 1224, de 18 de dezembro de 2013, 

que institui normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico das 

Instituições de Ensino Superior pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 
 

O discente, quando ingressa na Instituição, fornece seus dados pessoais e 

acadêmicos, que serão cadastrados no Sistema Totvs Educacional, e recebe um 

número de Registro Acadêmico (RA) que o acompanhará durante todo o seu curso. 

Através do RA, o discente tem acesso ao Portal Acadêmico da FAPAM, onde faz o 

acompanhamento de notas, da frequência diária, do quadro de horários, dos planos 

de aulas, tem acesso à Biblioteca Virtual, à renovação de livros na biblioteca, ao 

controle de atividades acadêmicas complementares, ao extrato financeiro, e também 
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participa da Avaliação Institucional da IES, coordenada pela CPA – Comissão 

Própria de Avaliação. 
 

No Centro de Atendimento ao Aluno (CAA), o discente pode requerer 

documentos como declarações, Histórico Escolar, Programas de Disciplinas 

Cursadas, Segunda Via de Boletos, Requerimento de Segunda Chamada de 

Avaliação, etc.; pode também dar entrada no Acompanhamento Pedagógico 

Domiciliar (quando se encontrar enfermo, ou, em caso de aluna, quando estiver 

grávida) e retirar seu Diploma de Graduação registrado. 
 

O registro de frequências, notas e matérias lecionadas de acordo com o plano 

de ensino elaborado pelo docente, é feito no portal educacional. Ao final do 

semestre é emitido um relatório pelo sistema para arquivamento de tais informações. 
 

O registro das atividades extracurriculares, estágio extracurricular e atividades 

acadêmicas complementares, é feito pelo Centro de Extensão da Fapam – 

CEFAPAM. O saldo das Atividades Acadêmicas Complementares é disponibilizado 

para os alunos no portal do aluno, para consulta e acompanhamento. As atividades 

realizadas pela IES são computadas automaticamente. 
 

Como destacado alhures, a instituição possui um Núcleo de Trabalho de 

Conclusão de Curso – NTCC responsável pela operacionalização do processo de 

elaboração do trabalho de conclusão de curso. O acadêmico poderá acessar o link 

do NTCC no site da Instituição, onde ele irá emitir o livrete de registro de atividades, 

bem como todas as orientações sobre o depósito e agendamento de sua banca de 

defesa. 
 

Os documentos solicitados pelos alunos, como histórico, certificados e 

diplomas são feitos no CAA e emitidos dentro dos prazos estabelecidos pela IES. 

Quanto aos diplomas, os processos são feitos na IES, seguindo posteriormente para 

a Universidade Federal de Minas Gerais, onde é promovido o registro dos diplomas. 
 

Por sua vez, no que se refere à sustentabilidade financeira (prevista na 

décima dimensão), é fundamental destacar, possuir a FAPAM imóvel próprio, em um 

extenso terreno de alto valor, fazendo parte da zona urbana de PARÁ DE 

MINAS/MG e, ao mesmo tempo, localizada em um tranquilo bairro próximo à região 

central, ideal para a condução de estudos aprofundados, pesquisas e demais 
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eventos, característicos do “fazer pedagógico” de uma instituição de ensino superior. 
 
Com uma estrutura de funcionamento adequada a 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 IES (corpo docente e técnico-

administrativo) são mantidos rigorosamente 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, havendo escala 

diferenciada de valores de acordo com a titulação do corpo docente, como também 

há ajuda de custo para deslocamento casa/trabalho. 
 

Assim, de acordo com objetivo previsto no atual PDI (2011-2015), 

especificamente “estabelecer uma política de contratação de docentes que 

possibilite a progressiva justaposição entre titulação e regime de trabalho em tempo 

parcial ou integral, dentro das condições reais da Instituição”, (PDI, p. 7), é 

importante destacar ter a FAPAM conseguido cumpri-lo. 
 

No final de cada ano, é feito o balanço anual do setor financeiro, que é 

apresentado à Mantenedora (Confraria Nossa Senhora da Piedade) na assembleia 

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 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 
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sociais. Seja nos seus próprios Cursos ou nos projetos sócio-educacionais gratuitos 

que conduz, a FAPAM 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. 

 
 
 
 
Avanços institucionais 
 
 
 

 

A Faculdade de Pará de Minas possui considerável 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 2015 houve investimento considerável no corpo docente, com a elevação 

de vários professores horistas a professores em dedicação parcial/integral, como 

também com investimentos em programas de pós-graduação. Neste sentido, é 

importante destacar os Cursos de pós-graduação que foram criados na IES no 

último semestre de 2014: MBA em Finanças e Controladoria e Especialização em 

Direito Processual Constitucional. 
 

Com cursos necessários ao progresso do País, a FAPAM busca sua 

ascensão acadêmica como Centro Universitário, projeto que está em fase de 

execução. Os mais de 45 anos ininterruptos de atuação, oferecendo cursos de 

graduação de excelente qualidade, permitem à FAPAM sonhar alto e buscar novos 

cenários dentro da Educação Superior. 

 
 
 
 
Pontos a serem aperfeiçoados 
 
 
 
 

A Comissão Própria de Avaliação entende que a FAPAM possui boas 

políticas de gestão, como também de organização e gestão e sustenbilidade 
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financeira, em que pese, nesse último quesito, a dificuldade financeira enfrentada 

pelo País. Neste sentido, como uma IES depende de capital financeiro para se 

sustentar, é importante que a IES continue crescendo cada vez mais, o que 

consequentemente aumentará constantemente o número de discentes em seu 

quadro. 
 

Deste modo, a CPA entende que a IES deve se organizar ainda mais para um 

cenário tenebroso previsto pelos economistas. A organização financeira é, sem 

sombra de questionamentos, um dos aspectos mais importantes de uma gestão 

acadêmica ética. 
 

Assim, não seria exatamente um ponto a ser aperfeiçoado, por assim dizer, 

mas sim uma cautela que a IES deve manter, principalmente pelos próximos anos. 
 
Crescer sempre, porém com os “pés no chão”. 
 

Planejar seus investimentos sem se esquecer da qualidade do serviço 

prestado. A CPA diagnostica uma administração ética e comprometida com a 

qualidade do serviço prestado. 
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 
 
 

 

O Eixo 5 (Infraestrutura física) contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) 

do SINAES. Respondendo ao quesito, é de se destacar estar a IES situada em 

terreno com área total de 52.762,94m² num terreno arborizado, de fácil acesso, 

tendo uma área construída de 14.369,51 m² em uma ampla infraestrutura dividida 

em 4 blocos, com prédios de até 3 andares com salas amplas e arejadas, 

laboratórios, banheiros, salas de apoio pedagógico, salas administrativas, salas de 

aula dotadas de recursos de multimídia, uma biblioteca e dois auditórios. 
 

Em relação à infraestrutura das instalações administrativas, a IES possui 

departamentos administrativos amplos e estruturados para proporcionar o melhor 

ambiente possível para os funcionários, como também atendimento de referência 

aos alunos. O Centro Administrativo possui 59,68m², totalmente climatizado, com 8 

postos de trabalho, integrando os departamentos jurídico, financeiro, comunicação, 

secretaria acadêmica, administrativo, dotado de computadores e instrumentos de 

trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e burocráticas. 
 

Os departamentos de Recursos Humanos (RH) e Contábil possuem salas 

com suporte de informática e ramal telefônico para atendimento. 
 

O CAA (Centro de Atendimento ao Aluno) é o espaço para atendimento 

presencial ao aluno (em relação às questões financeiras e acadêmicas), com 

atendimento personalizado e ágil. Com área climatizada, possui 4 postos de 

atendimento simultâneos, dotado de recursos de informática completos e ramais 

individuais para atendimento. 
 

Por sua vez, o CADD (Centro de Atendimento ao Discente e Docente) possui 

salas próprias individuais para as funcionárias do Setor, com recursos de informática 

e ramais telefônicos individuais para assistência social e psicológica, como também 

sala com mesa para reuniões e arquivo, área com ventiladores e bebedouro 

refrigerado. Sua estrutura está preparada para garantir aos alunos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica o acesso à formação superior, prestando auxílio e 

apoio psicológico, psicopedagógico e social, de acordo com as necessidades 
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apresentadas no decorrer de sua vida acadêmica. Assim, os serviços do CADD 

visam garantir e facilitar a permanência e o sucesso do aluno nos estudos e na 

FAPAM até seu objetivo final, sua formação profissional e humana. 
 

O CADD, como destacado, é composto por duas assistentes sociais (sendo 

uma delas especialista em Administração e Planejamento de Projetos Sociais e a 

outra em Atendimento Sistêmico de Famílias e Redes Sociais) e uma psicóloga 

especialista em Psicopedagogia. 

 
 
 
 

Infraestrutura das salas de aula 
 
 
 
 
 

Quanto às salas de aula, a FAPAM possui atualmente 48 salas para uso 

pedagógico atendendo aos seus 11 Cursos (Administração, Agronegócios, Ciências 

Contábeis, Direito, Enfermagem, Gestão Ambiental, GTI, Letras, Pedagogia, 

Psicologia e Matemática). Importante destacar serem salas com ótima infraestrutura, 

arejadas, bem iluminadas e seguras, divididas em 4 blocos (divididos por cores, 

sendo blocos Amarelo, Azul, Vermelho e Verde). 
 

O Bloco Amarelo possui 4 pisos16 com um total de 21 salas de aula, 

abrigando os Cursos de Administração, Agronegócio, Ciências Contábeis, GTI e 

Matemática 
 

O Bloco Azul é composto por 1 pavimento (onde também comporta a área 

administrativa e a biblioteca) dotado de uma sala atendendo ao Curso de Letras, 

 
16 Especificamente: Piso 1; 5 salas com média de 58,81m²,excelente conservação, bem arejadas, 
com quadros brancos e murais de avisos, ventiladores de teto, ótima iluminação, carteiras em ótimas 
condições, para lotação média de 37 alunos/sala. Piso 2; 6 salas com média de 56,44m², excelente 
conservação, bem arejadas, com quadros brancos e murais de avisos, telas de projeção de mídia 
(1,80 x 1,80 m) ventiladores de teto, ótima iluminação, carteiras estofadas em ótimas condições para 
lotação média de 26 alunos/sala. Piso 3; 6 salas com média de 53,64 m², sendo uma utilizada para 
arquivo acadêmico (sala 7 com 56,59m²), excelente conservação, bem arejadas, com quadros 
brancos e murais de avisos, ventiladores de teto, ótima iluminação, as salas para aulas, com carteiras 
estofadas em ótimas condições para lotação média de 27 alunos/sala. Piso 4: 6 salas com média de 
56,22m², sendo duas utilizadas para o Laboratório de Matemática (55,61m²) e brinquedoteca 
(55,63m²), com excelente conservação, bem arejadas, com quadros brancos e murais de avisos, 
ventiladores de teto, ótima iluminação, dotadas de carteiras estofadas, em ótimas condições para 
uma lotação média de 25 alunos/sala.  
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com área de 69,54 m², com excelente conservação, bem arejada, com quadro 

branco e murais de avisos, ventiladores de teto, ótima iluminação, tela para projeção 

de mídia (1,80x 1,80 m), carteiras estofadas em ótimas condições para lotação de 

43 alunos. 
 

Por sua vez, o Bloco Vermelho é composto por 3 pisos17 com 12 salas, 

abrigando os Cursos de Direito e Pedagogia, como também laboratórios. 
 

O Bloco Verde é composto por 3 pisos18, com 19 salas, 1 auditório (área de 

155,90m²), 1 Laboratório de Enfermagem (com área de 76,55m²), 1 Laboratório de 

Informática (57,89m²), atendendo aos Cursos de Direito, Enfermagem, Gestão 

Ambiental e Psicologia. 

 
 
 
 

Infraestrutura da Biblioteca 
 
 
 
 
 

A Biblioteca “Professor Melo Cançado” possui 1000 (mil) metros quadrados de 

área construída e um acervo de 35.992 itens em seu arquivo físico e acervo 

eletrônico de 3.449 itens, totalmente voltados para o ensino superior, dos cursos que 

 
 
 
 
 
17 Piso 1: composto por 4 salas de laboratórios (Bioquímica, Anatomia, Citologia, Meio Ambiente), 
com área média de 77,80m². Piso 2: 4 salas de aula e 1 laboratório de informática (com área de 
87,53m²), as salas com área média de 70,42m², com excelente conservação, bem arejadas, com 
quadro branco e murais de avisos, ventiladores de teto, ótima iluminação,carteiras estofadas em 
ótimas condições para lotação média de 30 alunos/sala. Piso 3: composto por 3 salas de aula, salas 
de atendimento, sala da Direção Geral, de coordenações, da Comissão Própria de Avaliação e 
respectiva sala de reuniões da CPA. As salas de aula possuem área média de 68,19m², com 
excelente conservação, bem arejadas, com quadro branco e murais de avisos, ventiladores de teto, 
ótima iluminação, carteiras estofadas em ótimas condições, para lotação média de 44 alunos/sala.  
18 Piso 1: dotado de 5 salas com área média de 45,25m², com excelente conservação, bem arejadas, 

com quadro branco e murais de avisos, ventiladores de teto, ótima iluminação, carteiras estofadas em 
ótimas condições para lotação de 26 alunos/sala, Laboratório de Informática e Laboratório de 
enfermagem. Piso 2: composto por 8 salas com área média de 77,10m², com excelente conservação, 
bem arejadas, com quadro branco e murais de avisos, ventiladores de teto, tela de projeção de mídia 
(1,80 x 1,80), ótima iluminação, carteiras estofadas em ótimas condições para lotação média de 32 
alunos/sala. Piso 3: com 6 salas com média de 77,36m², com excelente conservação, bem arejadas, 
com quadro branco e murais de avisos, ventiladores de teto, tela de projeção de mídia (1,80 x 1,80), 
ótima iluminação, carteiras estofadas em ótimas condições para lotação média de 42 alunos/sala e 1 
auditório.  
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a IES possui. A Biblioteca19 também possui duas bibliotecas virtuais (Pearson e 

Minha Biblioteca), que oferecem à comunidade acadêmica acesso a livros 

eletrônicos de todas as áreas de conhecimento de seus Cursos oferecidos. 
 

Atualmente são 6 funcionários trabalhando de segunda a sexta-feira de 12h 

às 22h30, sendo 1 bibliotecária (responsável) e 5 funcionários, recebendo alunos e 

comunidade externa. 
 

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, além de participar 

das redes sociais, oferecendo também condições de acessibilidade, como também 

realiza comutações bibliográficas. No que se refere à acessibilidade arquitetônica ou 

física, possui entrada/saída com dimensionamento, ambientes desobstruídos que 

facilitem a movimentação de deficientes físicos, banheiros adaptados e acervo em 

formato especial (Braille/sonoro). 
 

No ano de 2015 houve 33.985 empréstimos, incluindo livros, revista, DVD’s e 

CD’s. Em relação aos computadores disponíveis, há 12 (doze) com acesso à 

internet e 2 exclusivos para acesso ao acervo bibliográfico, totalizando 14 (quatorze) 

equipamentos. 
 

Comparando os dados, empréstimos e acervo, de 2015 com os de 2014, 

extrai-se a seguinte tabela: 

 

 
19 Em relação aos serviços prestados pela Biblioteca Professor Mello Cançado, da Faculdade de 
Pará de Minas, é coordenada por uma funcionária graduada em Biblioteconomia, com seis anos de 
experiência na instituição. Sua equipe é formada por cinco funcionários: duas atendentes de balcão, 
no setor de empréstimo e devolução de livros; duas funcionárias na área das estantes, na 
infopesquisa, nos quiosques para consulta ao acervo e nas mesas de estudos, para auxiliar os alunos 
em suas pesquisas, sendo uma delas responsável também pelo setor de conservação e restauração 
de livros; e um segurança, que fica na entrada, junto à catraca. O acervo físico da Biblioteca está 
cadastrado na base de dados RM Biblios, que permite vários tipos de relatórios, e o 
empréstimo/devolução/renovação de materiais também é automatizado, sendo a consulta e a reserva 
feitas através de 02 quiosques (computadores) disponibilizados aos usuários no espaço físico da 
Biblioteca, o que também pode ser feito pelo aluno em casa, pelo Portal Educacional. Além disso, 
através do Portal Educacional, o usuário pode fazer a renovação de empréstimos, reserva de 
materiais e a pesquisa às bibliotecas virtuais Pearson e Minha Biblioteca, com mais de mil títulos de 
livros cada uma, de todas as áreas do conhecimento. Outros serviços oferecidos pela Biblioteca da 
FAPAM: - COMUT – Programa de comutação bibliográfica; - BIREME – Programa de comutação 
bibliográfica nas áreas da saúde; - disponibilização de jornais diários e semanais e periódicos 
variados para leitura; - orientação na elaboração de referências bibliográficas; - pesquisa bibliográfica; 
- videoteca.  
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ITEM/ANO   2014 2015 
    

Empréstimos  33.985 44.831 
   

Acervo – exemplares físicos 33.843 35.992 
     

Acervo – exemplares 1.400 3.449 

eletrônicos     
     

 
 

Percebe-se claramente a melhoria do número de exemplares eletrônicos, 

como também o incremento do número de empréstimos de obras, principalmente 

levando-se em consideração a manutenção das bibliotecas virtuais, o que aumenta 

consideravelmente os indicadores de bibliografias. Em relação às bibliotecas virtuais, 

durante o ano de 2015 houve 38.859 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove) 

acessos. 
 

Dentre as melhorias ocorridas no ano de 2015 é importante destacar o 

aumento do acervo com aquisições físicas, a adaptação dos móveis da Biblioteca 

(balcão, mesas, bebedouro) para os portadores de necessidades especiais, a troca 

das impressoras de recibo de empréstimo, agilizando o atendimento à comunidade 

acadêmica. 
 

Abaixo está construída tabela com dados financeiros sobre atualização do 

acervo nos últimos 3 anos. 

 
 

ANO VALOR INVESTIDO 
  

2013 R$ 146.769,50 
  

2014 R$ 157.406,27 
  

2015 R$ 79.627,44 
  

 
 

No último triênio foi investido o montante de R$ 383.803,21 (trezentos e 

oitenta e três mil oitocentos e três reais e vinte e um centavos). Tais medidas e 

investimentos visam, além de atender, aumentar o número de usuários, 

transformando a biblioteca em instituição fomentadora do conhecimento e não 
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simplesmente como órgão de auxílio ao trabalho acadêmico, criando-se, assim, uma 

“biblioteca viva”, como especificado em relatórios anteriores. 
 

A IES sinaliza sua intenção em incentivar o aumento contínuo na utilização 

das bibliotecas virtuais, por serem democráticas, tendo em vista não ter limite de 

leitores de uma só obra, por exemplo, problema que acontece com as obras físicas, 

que não conseguem fornecer um exemplar para cada um dos alunos. 

 
 
 
 

Infraestrutura dos auditórios 
 
 
 
 
 

Quanto aos 2 (dois) auditórios da FAPAM, os mesmos atendem de maneira 

excelente às necessidades institucionais, considerando numa análise sistêmica e 

global, os seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, e conservação. Importante destacar serem os auditórios 

utilizados pela comunidade acadêmica e externa, recebendo eventos locais e 

regionais, sendo utilizados inclusive pelo Poder Público municipal e estadual. 
 

O Auditório 1 (denominado “Cônego Hugo”) possui área de 199m², com boa 

acessibilidade, com 189 lugares com poltronas estofadas e confortáveis, área para 3 

vagas exclusivas para deficientes físicos, recursos de som e mídia, tela de projeção 

(medindo 2,32 m x 2,97 m), excelente iluminação e palco elevado para melhor 

interação. O auditório conta com iluminação e sinalização de emergência e 

extintores de incêndio, como também com área com duas saídas laterais para fácil 

evacuação. 
 

O Auditório 2 (denominado “Padre José Viegas”) possui área de 155,90 m², 

com 160 lugares com poltronas estofadas e confortáveis, estas com recurso de 

prancheta; piso elevado em 45° para melhor visualização e interação, tela de 

projeção (medindo 2,32m x 2,97 m), recursos de som e mídia, e ventiladores de teto, 

auditório de fácil acesso. 
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Infraestrutura da sala dos professores 
 
 
 

 

A sala dos professores20 está localizada no 2º pavimento do Bloco Azul, 

sendo uma sala ampla, bem iluminada, com boa ventilação e acessibilidade, 

atendendo à demanda diária da IES, com uma área de 66m² com mesas para um 

total de 55 lugares. A sala dispõe de 100 (cem) escaninhos individuais (medindo 

0,44m x 0,42m), com lacre para cadeado. Nesta sala está localizado o sistema de 

controle de frequência. A sala possui dois banheiros exclusivos (feminino e 

masculino), como também com um banheiro de acesso misto para deficientes 

físicos. 
 

A infraestrutura de informática para os professores encontra-se em sala 

anexa, composta por 3 (três) computadores com acesso à internet. O ambiente 

possui ainda internet wireless disponível aos docentes. A sala anexa, onde está 

implantada a infraestrutura de informática, conta ainda com 3 cabines individuais 

(medindo 5,50m x 3,90m), para que os professores possam atender aos alunos de 

modo individualizado. 

 
 
 
 

Espaços para atendimento aos alunos 
 
 
 
 
 
 
 

 
20A relação de professores que frequentavam a FAPAM (por dia da semana) em 2015 era a seguinte: 
Segunda-feira: 51 professores; Terça-feira: 52 professores; Quarta-feira: 53 professores; Quinta-feira: 
47 professores; Sexta-feira: 48 professores. Deste modo, a sala de professores da IES comporta os 
docentes que frequentam a IES diariamente. É importante destacar também que todos os dias são 
servidos café e chá frescos, como também pão francês, pão doce, bolo, pães de queijo e biscoitos 
caseiros, parte deles feitos na própria cozinha da FAPAM. Especificamente, são servidos diariamente 
4,5 litros de café e 2 litros de chá para os professores e 70 pães de sal. Para os professores que 
frequentam a Instituição durante os períodos matutino e vespertino também está disponível 
diariamente na cozinha institucional café e pão francês, dependendo do dia bolo, pães de queijo e 
outras iguarias. A sala de professores é limpa diariamente no período vespertino e possui duas 
amplas janelas que permitem ventilação adequada, principalmente por estarem de frente à área 
externa aberta facilitando a circulação de ar puro, como também sistema de iluminação com 6 (seis) 
jogos de lâmpadas led de vidro.  
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Os principais espaços de atendimento aos alunos da FAPAM são o CAA – 

Centro de Atendimento ao Aluno e o CADD – Centro de Atendimento ao Discente e 

Docente. O primeiro está localizado no primeiro andar, próximo à Recepção, e 

concentra o Departamento Financeiro e a Secretaria Acadêmica. Nele o aluno 

recebe um atendimento personalizado, com senha, tendo à sua disposição quatro 

atendentes capacitadas para ouvi-lo e encaminhar suas demandas nas questões 

financeiras e acadêmicas. Casos que requerem a análise da Secretária Acadêmica 

ou dos funcionários do Departamento Financeiro são imediatamente encaminhados 

a esses profissionais, que se encontram no próprio setor, à disposição dos alunos. 

Se a demanda for relacionada à infraestrutura, há também um gerente administrativo 

trabalhando no CAA, pronto para receber os alunos. Trata-se de um espaço 

climatizado, com 41,27m², confortável, com quatro postos de atendimento 

simultâneo (1,00 x 0,80 m), recursos de informática, impressora multifuncional e 

ramais individuais para atendimento. 
 

O CADD – Centro de Atendimento ao Discente e Docente reúne três 

profissionais: duas assistentes sociais e uma psicopedagoga. As assistentes sociais 

cuidam de assuntos relacionados a bolsas (institucionais e do Prouni), e a 

psicopedagoga atende a alunos e professores em horários previamente agendados, 

contribuindo para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem na instituição. A 

sala possui uma área de 44,94m², com três postos de trabalho, recursos de 

informática e ramais telefônicos individuais. Possui também mesa para reuniões, 

arquivo, ventiladores e bebedouro refrigerado. 
 

Além desses espaços, cada coordenador de curso possui sua sala, com 

mesas, cadeiras, arquivos, computadores, todas de fácil acesso aos alunos. Além 

dos coordenadores, cada grupo de Cursos da instituição possui uma secretária, que 

atende em salas próximas às salas de coordenação, agendando reuniões de alunos 

com coordenadores ou agilizando a solução de questões que lhes são 

apresentadas. A cada grupo de cursos a FAPAM chama de escola: Escola de 

Negócios (Administração, Ciências Contábeis, Agronegócio, Gestão da Tecnologia 

da Informação e Gestão Ambiental), Escola de Educação (Letras, Matemática e 

Pedagogia), Escola de Saúde (Psicologia e Enfermagem) e Escola Jurídica (por 
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enquanto, só com o curso de Direito). Cada escola possui sua secretária, que em 

um espaço específico, acessível a todos os alunos, auxilia os coordenadores em seu 

atendimento. 

 
 
 
 

Salas de coordenações de Cursos 
 
 
 
 
 

As salas das coordenações dos Cursos de Matemática, Enfermagem e Letras 

estão situadas no Bloco Azul, sendo separadas, contando com uma sala comum 

para reuniões (com área de 9,81m²), com ótima conservação, excelente iluminação, 

computadores, ramais telefônicos, mesas, armários e arquivos em cada sala. 
 

Por sua vez, as salas das coordenações de Administração, GTI, Agronegócios 

e Ciências Contábeis estão situadas no Bloco Amarelo, também individualmente 

estruturadas, contando com uma sala para secretária, com ótima conservação 

estrutural, excelente iluminação, computadores, recursos de informática, ramais 

telefônicos, mesas, armários e arquivos individuais. 
 

A sala de coordenação do Curso de Direito situa-se no Bloco Vermelho e tem 

área de 11,09m², possui 2 computadores, duas mesas e dois armários para 

arquivos, recursos de informática e ramal telefônico. Conta com excelente 

iluminação e conservação, bem arejada e de fácil acesso. Neste mesmo Bloco 

Vermelho estão as salas das coordenações dos Cursos de Gestão Ambiental, 

Pedagogia e de Psicologia, possuindo área de 11,09m² cada uma, com 1 

computador, mesas e dois armários para arquivos, recursos de informática e ramais 

telefônicos, com excelente iluminação e conservação, sendo as salas também bem 

arejadas e localizadas. 

 
 
 
 

Salas de atendimento e reunião da Comissão Própria de Avaliação 
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A sala da Comissão Própria de Avaliação – CPA possui sala própria 

localizada no 3º pavimento do Bloco Vermelho, também com excelente localização. 

A sala é composta de estação de trabalho com computador e impressora exclusiva, 

além de telefone, acesso à internet e armário para arquivo de seus documentos. 

Destinada à CPA, a IES dispõe também de uma sala anexa para realização das 

reuniões da Comissão, com mesa para 10 (dez) lugares. 
 

As duas caixas de sugestões da CPA foram repassadas para a Ouvidoria da 

FAPAM no ano de 2015, sendo esse o órgão capacitado para melhor atender às 

sugestões/reclamações/críticas da comunidade acadêmica. A CPA também auxilia 

nesse papel, porém, a IES entende, acertadamente, que tal papel cabe à sua 

Ouvidoria, o que dinamiza a resolução das pendências. As mesmas estão instaladas 

nas proximidades da secretaria e no complexo da biblioteca, propiciando aos corpos 

discente/docente e técnico administrativo elaborarem suas reclamações, sugestões 

e elogios nos formulários disponíveis, agilizando o diálogo com a IES. 

 
 
 
 

Sala da Ouvidoria 
 
 
 
 
 

Para atendimento da Ouvidoria, a IES destinou uma sala de trabalho 

exclusiva dotada de computador, recursos de informática e ramal telefônico, com 

ótima conservação, iluminação e ventilação, também muito bem localizada, 

facilitando o acesso de toda a comunidade acadêmica. 

 
 
 
 

Sala do NTCC/NUPE 
 
 
 
 
 

O Núcleo de Trabalhos de Conclusão de Curso e de Pesquisa e Extensão da 

IES possui sala exclusiva com 2 postos de trabalho com computador, armário para 
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arquivo recursos de informática e ramal telefônico, com ótima conservação, 

iluminação e ventilação, também de excelente acesso. 

 
 
 
 

Sala CEFAPAM 
 
 
 
 
 

O CEFAPAM possui sala com 2 postos de trabalho com computadores, 

recursos de informática e impressora, com excelente conservação, ventilação e 

ótima iluminação e localização, próxima à sala do NTCC e da Vice-Coordenação 

Acadêmica. 

 
 
 
 

Sala PIBID 
 
 
 
 
 

A IES destinou para o PIBID sala própria com 1 posto de trabalho com 

computador e recursos de informática. A sala tem excelente conservação e ótima 

iluminação, estando próxima à sala da Coordenação de Pedagogia. 

 
 
 
 

Sala do Diretor Geral e do Vice-Diretor 
 
 
 
 
 

O Diretor Geral e o Vice-Diretor possuem salas próprias, uma ao lado da 

outra, dotadas de recursos de informática completos para realização dos trabalhos 

pertinentes, com ótima localização e ventilação. 

 
 
 
 

Infraestrutura das instalações sanitárias 
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A FAPAM possui instalações sanitárias distribuídas nos blocos e pisos para 

melhor atendimento à comunidade acadêmica. No 1º piso do Bloco Amarelo há um 

banheiro masculino dotado de 4 cabines individuais, com vaso sanitário, 2 mictórios 

individuais e 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e papeleira, com boa 

conservação e excelente iluminação e um banheiro feminino com 2 cabines 

individuais, 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e papeleira, também com boa 

conservação e excelente iluminação. 
 

No 2º piso do Bloco Amarelo há 1 banheiro masculino com 4 cabines 

individuais, com vaso sanitário, 3 mictórios individuais e 3 lavatórios dispondo de 

saboneteira e papeleira e 1 banheiro feminino com 3 cabines individuais, com vaso 

sanitário, uma cabine para acessibilidade, 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e 

papeleira, banheiros com boa conservação e excelente iluminação. 
 

No 1º piso do Bloco Azul há 1 banheiro feminino com 5 cabines individuais, 

com vaso sanitário, 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e papeleira e 1 banheiro 

masculino com 5 cabines individuais, dotadas de vaso sanitário, 3 lavatórios, 

dispondo de saboneteira e papeleira, com boa conservação e excelente iluminação. 
 

A Biblioteca possui banheiro masculino com fácil acesso, contendo 2 

mictórios individuais, 2 lavatórios e uma cabine para acessibilidade com vaso 

sanitário, dispondo de saboneteira e papeleira e banheiro feminino com fácil acesso 

também, com 1 cabine individual com vaso sanitário, uma cabine para acessibilidade 

com vaso sanitário, 2 lavatórios, dispondo de saboneteira e papeleira, todos muito 

bem conservados e com excelente iluminação. 
 

O Auditório do Bloco Azul possui banheiro acessível misto, com 1 vaso 

sanitário e lavatório, dispondo de saboneteira e papeleira, bem conservado e com 

boa iluminação. 
 

No 2º piso do Bloco Vermelho há um banheiro masculino com 3 cabines 

individuais com vaso sanitário, 2 lavatórios e 1 mictório coletivo, com saboneteira e 

papeleira, em boa conservação com excelente iluminação. 
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Por sua vez, no 3º piso do Bloco Vermelho há um banheiro feminino com 3 

cabines individuais com vaso sanitário e 2 lavatórios, com saboneteira e papeleira, 

em área com boa conservação e excelente iluminação. 
 

No 1° piso do Bloco Verde há um banheiro masculino de fácil acesso, com 5 

cabines individuais com vaso sanitário, 4 mictórios individuais, uma cabine com 

acessibilidade com vaso sanitário, e 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e 

papeleira, em área de boa conservação e excelente iluminação, e 1 banheiro 

feminino, também de fácil acesso, contendo 5 cabines individuais com vaso 

sanitário, uma cabine com acessibilidade com vaso sanitário e 3 lavatórios, dispondo 

de saboneteira e papeleira, também com boa conservação e excelente iluminação. 
 

O 2º piso do Bloco Verde possui 1 banheiro masculino com acesso por 

rampa, com 5 cabines individuais com vaso sanitário, 4 mictórios individuais, uma 

cabine com acessibilidade com vaso sanitário e 3 lavatórios, dispondo de 

saboneteira e papeleira, e 1 banheiro feminino com acesso por rampa, tendo 5 

cabines individuais com vaso sanitário, uma cabine com acessibilidade com vaso 

sanitário e 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e papeleira, em área de boa 

conservação e excelente iluminação. 
 

No 3º piso do Bloco Verde há 1 banheiro masculino com acesso por rampa, 

com 5 cabines individuais com vaso sanitário, 4 mictórios individuais, uma cabine 

com acessibilidade com vaso sanitário e 3 lavatórios, dispondo de saboneteira e 

papeleira, e 1 banheiro feminino com acesso por rampa, tendo 5 cabines individuais, 

com vaso sanitário, uma cabine com acessibilidade com vaso sanitário, e 3 

lavatórios, dispondo de saboneteira e papeleira, ambos em área com boa 

conservação e excelente iluminação. 
 

Por sua vez, conforme exposto alhures, os banheiros salas dos professores 

compõem-se de 1 banheiro feminino individual, com vaso sanitário, lavatório 

saboneteira e papeleira, com boa conservação e excelente iluminação, 1 banheiro 

masculino com uma cabine individual com vaso sanitário, 2 mictórios individuais e 

dois lavatórios, também em boa conservação e excelente iluminação, e 1 banheiro 

com acessibilidade misto, com vaso sanitário, lavatório, saboneteira e papeleira em 

poliestireno, em área ampla de boa conservação, com excelente iluminação. 
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Estrutura dos recursos de tecnologias de informação e comunicação 
 
 
 
 
 

As normas e políticas de utilização dos recursos de informática estão 

disponibilizadas na Portaria n.° 3, de 14 de agosto de 2010. 
 

A FAPAM possui 18 projetores multimídia que são disponibilizados para os 

professores, sendo 3 acompanhados de netbooks, como também laboratório de 

projeção multimídia com projetor, computador e 50 cadeiras. Importante destacar 

possuírem os dois auditórios da IES multimídia e computadores fixos. 
 

Na sala dos professores há 3 máquinas disponíveis com acesso à internet 

(fixa e wireless). 
 

A FAPAM possui 6 (seis) laboratórios de informática, sendo: I) Laboratório 

de Informática 1: composto por 25 (vinte e cinco) máquinas, de uso comum de 

todos os Cursos; II) Laboratório de Gestão da Tecnologia da Informação (GTI): 

com 21 (vinte e uma) máquinas, de uso exclusivo do curso de Gestão da Tecnologia 

da Informação; III) Laboratório de Práticas Gerenciais: composto por 25 (vinte e 

cinco) máquinas, de uso exclusivo dos Cursos da Escola de Negócios; IV) 
 
Laboratório de Tomada de Decisões (Simulação Empresarial): com 9 (nove) 

máquinas, de uso dos Cursos da Escola de Negócios; V) InfoPesquisa (programa 

de gerenciamento da biblioteca): composto por 12 (doze) máquinas, de uso comum 

de todos os Cursos, comportando um aluno por máquina e exclusivo para pesquisas; 

e VI) Laboratório de Informática do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), 

localizado em local separado do prédio da IES, na área central de PARÁ DE 

MINAS/MG, com 10 (dez) máquinas utilizadas para o desenvolvimento dos trabalhos 

teóricos e práticos ali realizados. Todos os ambientes possuem excelente 

infraestrutura no que se refere às necessidades de espaço, quantidade, acesso, 

ventilação e conservação. Importante frisar possuírem, todos os laboratórios, 

máquina exclusiva para professor. 
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Importante destacar possuírem todos os laboratórios máquinas novas, em 

sua maioria com processadores Intel Core I3 e 4Gb de RAM. As máquinas são 

substituídas por outras mais novas de acordo com as necessidades, solicitação do 

Setor de Informática e disponibilidade orçamentária. 
 

Todas as máquinas possuem softwares licenciados ou gratuitos que variam 

de acordo com a necessidade dos Cursos que utilizam cada laboratório. A instalação 

de softwares é feita semestralmente ou quando solicitado por algum professor. O 

suporte é realizado durante o período vespertino, enquanto o laboratório está 

fechado, pela equipe do Setor de Informática, mediante solicitação. 
 

Todos os laboratórios possuem máquinas conectadas via cabo à internet com 

banda larga de 10 Mbps de velocidade, sendo bloqueados apenas sites impróprios, 

com conteúdo pornográfico, discriminatório ou impróprio às finalidades acadêmicas. 
 

O laboratório de InfoPesquisa comporta um aluno por máquina, sendo 

exclusivo para pesquisas, não sendo utilizado para aulas, e aberto livremente ao 

corpo discente de 13h às 22h30. Os demais laboratórios funcionam de 19h às 

22h40, com agendamento prévio para pesquisas e aulas. 
 

Todos os laboratórios possuem uma máquina exclusiva para o professor e as 

demais para os alunos, sendo uma máquina para cada 2 alunos e o de Tomada de 

Decisões de 5 alunos por máquina. Como observado acima, a FAPAM possui um 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) localizado fora da área física da IES (no Centro 

da cidade de PARÁ DE MINAS/MG, conforme já exposto) que também possui um 

laboratório exclusivo para os alunos do Curso de direito. O laboratório é composto 

de 7 máquinas nos mesmos moldes dos laboratórios institucionais e funciona de 13h 

às 16h. 
 

É importante destacar que os laboratórios de informática atendem a outros 

segmentos da sociedade fora dos horários de aula, especialmente em projetos 

institucionais que são desenvolvidos pela FAPAM, como também por parceiros. A 

Faculdade fornece sinal de internet sem fio na biblioteca, como também na sala dos 

professores e nas salas de aula. 
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Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física 

 
 
 

 

Quanto à infraestrutura física dos laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas, os mesmos atendem de maneira excelente às necessidades 

institucionais, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: espaço 

físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança e conservação), plano 

de atualização e acessibilidade. Todos os laboratórios da IES possuem funcionários 

próprios, os quais são responsáveis pela manutenção do acervo instrumental e pela 

administração dos mesmos de modo geral. Além disso, os laboratórios institucionais 

possuem Manual de Normas de Segurança e Procedimentos, o que facilita e 

uniformiza o trabalho desenvolvido em seus ambientes. Além disso, há uma agenda 

virtual por intermédio da qual são agendadas previamente as aulas ou atividades, 

com o intuito de não se tumultuar ou obstaculizar outras atividades marcadas, o que 

organiza e facilita o trabalho docente. 

 
 

Atualmente, a FAPAM possui 8 (oito) laboratórios, ambientes e cenários para 

práticas didáticas, que são: 
 

I) Laboratório de Meio Ambiente: bem estruturado para aulas práticas, com 

uma área de 57,24m², contendo quadro branco, 1 computador, 2 mesas com 

banquetas para 42 alunos, 1 pia, 2 mesas pequenas, uma estufa, uma estufa 

exsicata, prateleira inox, 4 lupas (2 aumentos), 4 aquários e 1 caixa entomológica. 

Sua infraestrutura proporciona conforto, com excelente conservação iluminação e 

ventilação. 
 

II) Laboratório de Microbiologia, Citologia, Histologia e Patologia: bem 

equipado para aulas práticas, com uma área de 97,56m², contendo quadro branco, 1 
 
TV 40” interligada ao microscópio, 8 bancadas em granito com banquetas para 32 

alunos, 32 bicos de bunsen, 12 tripés e 12 telas de amianto, 2 armários de aço para 

utensílios, lâminas de estologia, patologia e parasitologia, 2 autoclaves, 1 pia, 1 

balança de precisão, 1 micrometro, 1 contador de colônias manual, 1 estufa, 1 
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geladeira e um armário para vidrarias (balão volumétrico, pipetas, proveta, kitassato, 

erlenmeyer, bequer, placa de petre, tubo de ensaio, suportes e funil). Sua 

infraestrutura proporciona conforto nas praticas, com excelente conservação 

iluminação . 
 

III) Laboratório de Bioquímica: também bem equipado para aulas práticas, 

com uma área de 59,76m², contendo 4 bancadas em granito com banquetas para 21 

alunos, 24 bicos de bunsen, 9 tripés e 9 telas de amianto, 1 geladeira, 1 quadro 

verde, 1 destilador de nitrogênio, 1 destilador de água, 1 pia, 1 oximetro, 1 agitador, 

1 centrifuga com 16 tubos, armário em aço para vidrarias (proveta, balão 

volumétrico, kitassato, erlenmeyer, béquer, funil de haste longa, pipeta volumétrica, 

pêra volumétrica, cilindro de vidro, cadinho, taça volumétrica, vidro de relógio, tubo 

de ensaio e suporte, 3 suportes universal, 1 phmetro, 1 pipetador automático, 

1espectro fotômetro, 1 banho-maria, 1 balança de precisão, 1 estufa, 1 leitora de 

microplaca, 1 capela e 1 condensador de alta pressão. Sua infraestrutura 

proporciona conforto nas práticas, com excelente conservação iluminação e 

ventilação . 
 

IV) Laboratório de Semiologia: bem equipado para as aulas práticas, com 

uma área de 76,55m², contendo 4 camas, 1 maca, 4 hampers, 2 balanças 

analógicas, 1 balança infantil, 1 balança digital, 4 mesas de cabeceira, 1 cadeira de 

roda, 3 carrinhos de enfermagem, 5 suportes de soro, 2 armários em aço, 1 armário 

para matérias, 1 boneco adulto, 1 boneco simulador de massagem cardíaca, 1 

aparelho de pressão vertical, 4 aparelhos de pressão, 11 estetoscópios, 1 

eletrocardiograma, 1 desfibrilador, 1 inalador, 1 ambu, 1 bomba de vácuo aspiradora, 

1 cilindro de oxigênio, 1 laringoscópio, 2 otoscopios, 1 glicosímetro, 11 termômetros, 

1 refletor cirúrgico, 2 pias, 1 armário vitrine, 1 banqueta inox, 2 carteiras de madeira, 

1 leito pediátrico, 3 mesas de refeição para pacientes, 2 biombos, 5 diapasão 4 

escadas (2 degraus) e 5 oftalmoscópios. Sua infraestrutura proporciona conforto nas 

práticas, com excelente conservação iluminação e ventilação. 

 
 

V) Laboratório de Anatomia: também está bem equipado para as aulas 

práticas, com uma área de 96,62m², contém 2 mesas de ardósia com 25 banquetas, 
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1 quadro, tela de projeção (1,80 x 1,80 m), 4 modelos anatômicos (sistema) grandes 

em resina, 2 modelos anatômicos (sistema) em resina pequeno, 8 estágios 

gestacionais em resina, 1 modelo de sistema reprodutor feminino, 1 modelo de 

sistema reprodutor masculino, 1 sistema cardiorrespiratório em resina, 3 modelos 

anatômicos de coração em plástico e resina, 2 modelos anatômicos de rim em 

resina, 1 modelo anatômico de fígado em resina, 1 modelo anatômico ocular em 

resina, 1 modelo anatômico canal auditivo, 1 modelo anatômico traquéia em resina, 

2 modelos junturas pés em resina, 2 modelos junturas mão em resina, 3 modelos 

junturas joelhos, 2 modelos mandíbula em resina, 3 crânios em resina, 1 cérebro em 

plástico, 1 modelo escápula em resina, 1 modelo anatômico neurônio em resina, 1 

modelo anatômico crânio detalhado em resina, 1 prancha resina sistema nervoso 

periférico, 1 prancha em resina do sistema circulatório, 1 modelo anatômico 

completo do sistema muscular, 1 modelo em resina sistema esquelético e locomotor, 

1 modelo em resina do sistema esquelético, 1 esqueleto completo bovino, 1 

esqueleto completo canino, 1 freezer, 1 prateleira em aço, 1 armário planejado, 1 TV 
 
32”, 1 pia, 1 freezer para cadáver. Este laboratório dispõe também de peças 

anatômicas naturais, conservadas em formol sendo: 1 cisto de ovário (cavidade 

complexa), 1 cisto de ovário (cavidade simples), 1 apêndice, 1pênis (glande), 1 

mama (mastectomia radical), 1 rim, 1 intestino grosso e 2 porções de intestino 

delgado. Sua infraestrutura proporciona conforto nas práticas, com excelente 

conservação iluminação e ventilação. 
 

VI) Laboratório de Matemática: com área de 55,61 m² (cinquenta e cinco 

vírgula sessenta e um metros quadrados), dotado de recursos didáticos para o 

ensino da Matemática; 
 

VII) Brinquedoteca: com área de 55,63 m² (cinquenta e cinco vírgula 

sessenta e três metros quadrados), dotada de recursos necessários para o ensino 

por intermédio de brinquedos educativos. Além dos modelos anatômicos, o 

Laboratório de Anatomia dispõe de peças anatômicas naturais, conservadas em 

formol, todas devidamente regularizadas de acordo com as normas nacionais; 
 

VIII) Laboratório Horta Urbana FAPAM: com área de 700 m² (setecentos 

metros quadrados), instalada em abril de 2013, onde são plantados alface 
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americana, alface repicada, salsa, quiabo e cebolinha (sem adição de agrotóxicos), 

que são vendidos a preços populares para o público em geral e para dois 

estabelecimentos comerciais do município de PARÁ DE MINAS/MG. O projeto é 

gerenciado por 2 (dois) professores do Curso de Agronegócio, que o utilizam 

durante a semana e aos sábados. Semanalmente são doadas gratuitamente 

verduras para a Sociedade São Vicente de Paula. O Laboratório também 

desenvolve atividades interdisciplinares com os Cursos de Gestão Ambiental e 

Administração. 

 
 
 
 

Qualidade dos espaços de convivência e de alimentação 
 
 
 
 
 

Os espaços de convivência e de alimentação existentes na IES atendem de 

modo satisfatório às necessidades institucionais, considerando, numa análise 

sistêmica e global, os seguintes aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 
 

A IES possui espaço para convivência e alimentação, existindo uma área de 

convivência localizada no primeiro pavimento do Bloco Verde com um total de 550m² 

e nesse mesmo pavimento, outra área de 150m² correspondente ao Bloco 

Vermelho. 
 

Há ainda uma área de 215m² localizada no segundo pavimento do Bloco 

Azul, atrás da capela de São Geraldo, além de aproximadamente 1000m² de área 

externa localizada na parte defronte área institucional. 
 

Possui uma lanchonete com 213 (duzentos e treze) m² composta por área de 

atendimento, de alimentação e dois banheiros, sendo um masculino e outro 

feminino. Essa lanchonete, de certa forma atende à demanda atual da Instituição. 

Há, no entanto, reclamações dos alunos que estudam nos Blocos Vermelho e Verde 

que alegam ser este espaço distante de suas salas de aula, não sendo o tempo de 

intervalo suficiente para seu deslocamento, lanche e retorno. A Direção da IES 
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conhece tais reclamações e estuda a construção, em breve, de outro espaço para 

abrigar outra lanchonete, facilitando o acesso dos alunos dos referidos Blocos. 
 

Em relação à segurança, a lanchonete possui extintores de pó e água, bem 

como central de alarme antifurto, como também quatro entradas/saídas, facilitando 

eventual evacuação emergencial. 
 

A segurança de todo o ambiente externo da FAPAM é realizada por uma 

equipe composta de 7 (sete) funcionários, sendo 2 (dois) porteiros, que ocupam 

locais estratégicos e que, na medida das possibilidade, proporcionam segurança ao 

corpo discente que frequenta a IES. 
 

O estacionamento é sinalizado, com capacidade para mais de quinhentos 

veículos, tendo sido aumentado no ano de 2014, com, aproximadamente, 80 

(oitenta) novas vagas, com o intuito de atender à demanda institucional. Importante 

destacar possuir a IES terreno para hábil a outras expansões geográficas de seu 

estacionamento, o que será feito, paulatinamente, com o intuito de atender ao 

número crescente de alunos. Há espaços próprios para idosos e portadores de 

necessidades especiais no estacionamento, estando tais espaços localizados de 

modo privilegiado facilitando o acesso aos prédios institucionais. 

 
 
 
 
Avanços institucionais 
 
 
 

 

A FAPAM funciona em construção própria, em um amplo terreno, sendo o 

local de fácil acesso para moradores de toda a região. A área física da FAPAM é 

tranquila e privilegiada, 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. 
 

É importante destacar a regularização do Alvará do Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais no ano de 2015. Para isso, um moderno projeto de incêndio foi 

realizado, incluindo a instalação de equipamentos de segurança e formação de 

brigada de incêndio treinada. 
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Além da instalação de piso tátil para deficientes visuais e de placas 

indicadores para deficientes visuais. Durante o ano de 2015 banheiros foram 

adaptados às normas técnicas de acessibilidade, como também as entradas dos 

auditórios e dos departamentos. A FAPAM está consciente da necessidade de se 

valorizar o respeito aos deficientes físicos e reconhece que, qualquer pessoa pode 

estar ou ficar fisicamente deficiente, por isso, todos devem ter os mesmos direitos de 

acesso, o que é inclusive direito fundamental do homem, estampado em todos os 

documentos internacionais de direitos humanos. 

 
 
 
 
Pontos a serem aperfeiçoados 
 
 
 

 

Como destacado em relatório anterior, a FAPAM precisa se preparar para o 

aumento de alunos que certamente ocorrerá nos próximos anos, decorrência natural 

de seu crescimento. A IES apoiada pela CPA já observou a necessidade de se 

iniciar a construção de outras salas de aulas para atenderem a futura demanda 

institucional, como também melhorar o sinal de sua internet wireless, que é 

importante instrumento pedagógico auxiliar, inclusive um ponto questionado pelos 

alunos, que sempre exigem uma conexão cada vez mais rápida, em decorrência da 

modernização dos aplicativos educacionais disponibilizados pelo mundo virtual. 
 

Outra melhoria que deve ser realizada é a instalação de datashow’s fixos nas 

salas de aula, demanda que já foi apresentada à Diretoria institucional, que já 

sinalizou a preparação do início da efetivação da demanda. 
 

Além disso, o estacionamento da IES deve ser aumentado. Atualmente ele 

comporta a demanda de veículos, porém, não o comportará em alguns anos, 

decorrência do aumento de alunos. A IES possui área para seu acréscimo, basta o 

início da realização do preparo do terreno. 
 

Outra questão que demandará o trabalho da IES refere-se à entrada e saída 

da IES, numa rua que possui mão dupla de sentido, o que faz com que haja 

engarrafamentos nos horários de entrada e saída. O problema deverá ser 
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solucionado juntamente com o Poder Público municipal, questão que a IES já 

levanta há algum tempo. Neste sentido, tratativas com o Poder Público foram feitas. 

Porém, certamente a solução deverá demorar um pouco, pois demandará 

investimentos por parte do município de PARÁ DE MINAS/MG. 
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4 A DÉCIMA PRIMEIRA DIMENSÃO: OUTROS ITENS E AÇÕES PREVISTAS E 
EFETIVADAS COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 
COLHIDAS PELA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
 
 
 
 

A autoavaliação da FAPAM 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. 

Porém, é verdadeiro dizer que não é fácil sua procedimentalização, tendo em vista 

ainda a dificuldade de se compreender sua importância no Brasil. 
 

A avaliação institucional constitui-se em um processo de autocrítica que, além 

de ter em vista a garantia da qualidade das ações da IES, presta contas à sociedade 

de todos os serviços educacionais que desenvolve e oferece. 
 

A Faculdade de Pará de Minas, ao conduzir a avaliação da Instituição preza 

pela observação 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. Além de comunicados por 

correio eletrônico, são feitas visitas aos setores, além do bate-papo informal entre os 

funcionários, tudo contribuindo para que as informações sobre a IES sejam 

partilhadas em seu interior. 
 

Mais uma vez é importante destacar o contato da CPA com todos os setores 

institucionais, e principalmente com a comunidade acadêmica (interna e externa). 

Essa política adotada pela Comissão tem como foco auxiliar a IES na divulgação de 
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seus resultados, como também ouvir os participantes do processo pedagógico-

educacional, sempre sedentos de uma maior agilidade no trato das informações 

institucionais. 
 

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 de Minas Gerais com 

cidadãos engajados socialmente, não somente como profissionais, mas como seres 

humanos capazes de se sensibilizarem e atuarem em diversos segmentos sociais, 

que necessitem de seus conhecimentos. 
 

Ao longo dos anos, a FAPAM tem contribuído para o desenvolvimento da 

região onde está inserida, o que fica patente nos meios de comunicação, nos órgãos 

públicos regionais, como também entre a população. 
 

As melhorias efetivadas em decorrência da avaliação institucional foram 

apresentadas em outro local no presente Relatório, como também estão diluídas em 

todo o seu conteúdo. A FAPAM é uma Instituição de Ensino Superior bem vista pela 

comunidade acadêmica, como também pela sociedade, sendo convidada para 

eventos regionais importantes, como também é local de realização de palestras, 

cursos e reuniões do poder público local, incluindo Administração Pública direta e 

indireta. 
 

Desta feita, por último e não menos importante, em relação ao 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 citados neste relatório, mas que merecem ser bem melhor 

conhecidos, destacados e divulgados. É importante destacar também os diversos 
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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. 
 

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 – 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.  
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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 – Subseção 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 – Conselho Municipal de Educação (desde sua fundação em 2002) 

20 – Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Campus Florestal/MG 
 

21 – Superintendência Estadual de Educação – Regional de Pará de Minas 

22 – Outras empresas e associações: Bovespa, Fiat, Itambé, Siderúrgica 
 
Alterosa, Sumidenso, Ambeve, Horizonte Têxtil. 
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5 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 melhorar, como também manter as ações de valor que trazem 

qualidade para a IES. Somente se consegue vencer uma guerra quando se conhece 

o adversário, destaca a sabedoria chinesa clássica. Por isso, a IES está em 

permanente busca de autoconhecimento e crescimento, objetivando conhecer cada 

vez mais suas deficiências e potencialidades. 
 

A FAPAM, como instituição que beneficia largamente o Estado de Minas 

Gerais, tem por finalidade elevar o índice de escolaridade e conhecimento, em nível 

superior, com qualidade conteudista, humana e ética, de considerável parcela da 

população do interior mineiro. Assim, a FAPAM objetiva, por intermédio de sua auto-

avaliação, cumprir as determinações legais, crescer sempre com excelência e com 

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. 
 

Neste sentido, a IES objetiva aproveitar a riqueza dos dados obtidos por 

intermédio dos 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, almejando, além da formação qualificada do aluno, a 

constante difusão do conhecimento construído e adquirido, auxiliando no 

desenvolvimento de um conhecimento que seja transformador da realidade pessoal 

e social. 
 

A importância da presença de instituições de ensino superior de qualidade 

para o desenvolvimento do país é indubitável. Pode-se visualizar, em cada relato 

feito pelas IES de 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. Neste sentido, todos os 
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países que tenham completado seu ciclo de desenvolvimento educacional, 

repercutiram por consequência em melhoria da qualidade de vida. 
 

A educação superior é responsável pela formação dos recursos humanos e 

produz a comunidade científica capaz de gerar o desenvolvimento de tecnologia, 

tornar o produto do país mais competitivo e, assim, investir mais em educação. 

Deste modo, a educação superior é responsável, entre outros elementos, pela 

formação da identidade do país. 
 

A FAPAM 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 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 constantemente o projeto político-pedagógico da 

instituição.  
 

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.  
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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.  
 

Incentivar medidas que possam auxiliar a proteção dos direitos 

humanos fundamentais, incluindo toda a comunidade acadêmica.  
 

Preparar o aluno para atuar de modo humano no mercado de trabalho, 

sintonizando conhecimentos teóricos, éticos e científicos.  
 

Valorizar, cada vez mais, seus funcionários, professores e alunos, com 

o objetivo de auxiliá-los no desenvolvimento humano integral.  

 

A autoavaliação, de qualquer IES 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 FAPAM procurou, através de sua 

autoavaliação, repensar seus caminhos trilhados e programar ações futuras, tendo 

como meta a excelência institucional da Academia. 
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A FAPAM continuará 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 também 

desenvolver ações mediáticas que gerem soluções adequadas e que contribuam 

para o progresso do Brasil, Estado Democrático de Direito que objetiva a redução 

das desigualdades sociais e tem como princípio a dignidade da pessoa humana. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais 
 

Relator – CPA/FAPAM 
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